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Εζί τής ζροτάσεως νόμου ζερί τροζοζοιήσεως τοϋ Ν. Δ. 
101/1974 «ζερί άλλαγήί καταστάσεως των άζοτχχ·3έν- 
των, άζολυόέντων, έκζεσόντων τον ία-5μοΰ των καί όριστι- 
χώς άζολυΰίντων στρατιωτικών τών Ένόζλων Δυνάμεων».

ΖΖοός τήν Ε' ’Αναύεωρητιχήν Βουλήν τών Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Ή ζαράγραρος 1.1 τοΰ Ν.Δ. 101/19/4 όριζε'.: Άαιω-t 
ματικοί τών Ίλόζλων Δυνάμεων τε-3έντες είς άζόταξιν ϊιά 
ζαραζτώματα σχέσιν έχοντα με την ίημιθυ?γη·3είσαν άττό τής 
21 Άζριλίου 1974 χατάστασιν τίθενται εις άζοστρχτείαν, 
ά<ρ’_ ής έτέ-3η·σχν εις άζόταξιν καί με τον αυτόν δν έρερον
ία-3μόν. Οϋίεμίζ τροζολογία ζροτείνεται αυτής 
γράρου.
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Ή ζαράγραρος 1,2 τού ίϊίου ΝΑ. όριζε:: Ή ϊιάταξις 
τής προηγούμενης ζαραγράρου ίεν έχει εφαρμογήν έζί στρα
τιωτικών άζοταχ·3έντων ϊιά ζαραζτώματα -3ίγοντα την στρα
τιωτικήν .τιμήν. Ή ζολό έζιτηϊευμένη ϊιατΰζωση': «ϊημιουρ- 
γη3είσα σζό τής 21 Άζριλίου 1967 καταστασις» ζροσϊιο- 
ρίζει σαρώς τήν ίικτχτορία, ζου Ισως ίιά λόγους κοσμιότη- 
τος ίεν κατοΜομαζεται. Καί τά «.ζζραζτώματχ τά σχέσιν εχ;ν- 
τα με τήν ϊημιουργη-3είσαν άζό τής 21’Αζριλίου 1967κατά- 
στασιν» σημαίνουν άζλοΰστατα: Πράξεις άντιστάσεως, ζσυ 
ανεξήγητο «Ιναι γιατί άζνρεΰγεται νά άν*ρερ·3ή. Άλλα κιαμ- 
μιά ζράξη Αντιστάσεως ίεν έ·3ιξε καί ϊέν ήταν ίυνατόν νά 
3ίςτ) τήν στρατιωτικήν τιμήν.

Ό όζαινιγμος για τό άντΓ3ετον είναι ζροσόλητικος για 
τήν. αντίσταση, ή ό~οί» τιμά τους αγωνιστές της. Αυτή συν- 
εζώςί ή ζαράγραρος 1,2 τοΰ νόμου ζρέζει νά -3εωρη·3ή άνυ- 
ζόστατηέξ ΰζαρχής.

'Η ζαράγραφος 1,3 ορίζει ότι at διατάξεις τηϋ Ν. Δ. 
101/1974 εφαρμόζονται «και έζι τών άζο6λη-3έντων μονίμων 
έν έ'ρείρείμ μχί έρεϊρων αξιωματικών, ώς καί έζΐ τήν εφό

ρων Αξιωματικών ώς ηαί έζι τήν εις άζήταξιν, εκζτωσιν 
οριστικήν άζόλυσιν τενόντων αξιωματικών Π -Δ. μονίμων 

καί έρεϊρων άν·3υζασζιστών καί όζλιτών καί έ-3ελοντών όζλι- 
τών ρων’Ενόζλων Δυνάμεων».

Ή ζαράγραρος αυτή έχει καλώς.
Ή έζαμένη ζαράγραρος 1,4 ζοϋ κανονίζει ότι «ή είς τήν 

οζοστρατείαν -3έσις τών άζζτχχ-3έ-/των αξιωματικών έντργεί- 
τχι ?ΐ3 Προεϊρικοΰ Διατάγματος κλζ.» έχει έζίσης καλώς.

Το άρ·3ρον 2 μέ τάς, ζαραγράρου; 1, 2, 3, κανονίζει ότι 
«έζί έκάστης συγκεκριμένης ζεριζτώσεως άζοραίνεται είϊι- 
κόν, έκ ζέντε άνωτάτων αξιωματικών συμίοΰλιον...», gti 
«κατά τών άζιοράσεων ταϋ Συμβουλίου τούτου ϊόναταε νά 
άσκη-3ή ζροσρυγή ύζό τοΰ ένίιχρερσμένου ή τοΰ Τζουργοΰ 
Έλνικής Άμύνης...» καί ότι «άρμόϊιον ϊιά τήν κρίσιν τών 
ζροσρυγών τυγχάνει το Ανώτατον Συμίοΰλιον Ενόζλων Δυ
νάμεων. . .»>. Έρ' όσον όμως κηρύσσεται άνυζόστατη ή ζαρά- 
γραρος 2 τοΰ άρ·3ρου 1, ολόκληρο τό άρ·3ρο 2 ϊεν έχει σκο- 
ζόν και νόημα καί σ-υνεζώς ζρέζει καί αύτό νά κη:υχ-3ή άνυ- 
ζόστατον έξ ύζαρχής,

Τό ap-Spov 3 γιά τήν ίσχόν τοΰ νόμου άζό τής ϊημοσιεύ- 
σεώς του είς τήν ’Εφημερίϊα τής Κυίερνήσεως έχει καλώς 
έζίσης.

Π ρέζει νά ζροστε·3ή ότι τό Είί'.κόν Συμίοΰλιον Κρίσεως 
τοΰ Ν.Δ. 101/1974, ζου είχε συγκρότησή, ζαρχζλανή-3ηκε 
στην κρίση του. σέ σημείο ώστε νά άζοραν·3ή ozt στους213, 
ζου κρί·$ηκαν, οί 205 ίεν ύζάγονται στις -διατάξεις τοΰ νό
μου. Ή χζόριχιση χύτη ερμηνεύεται ΰζοχρεωτικά ζώς όλο: αυ
τοί είχαν ΰζοζέσει σέ ζαραζτώματα ζοό -3ίγουν τήν στρατιω
τική τιμή. Τέτοια όμως άζόραση, άτζοτελεί έξΰίριση εκείνων 
ζου έξεζλήρωτανl ϊιζλά τό κα·3ήκον-τους-ζρός τήν Πατρι- 
ία, σάν μέλη τών Ένόζλων Δυνάμεων καί σάν αγωνιστές τής 
’Αντιστάσεως.

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ

Περί τροζοζοιήσεως τοΰ ΝΑ. 101/1974 «ζερί αλλαγής 
καταστάσεως τών άζοταχ·3έντι ν, άζολυ·3έντων, έκζεσόν- 
των τοΰ ία·3μοΰ των καί όριστικώς άζολυθέντων στρατιω- 
τικών τών Ένόζλων Δυνάμεων»,

Άρ-3ρον μόνον.
Ή ζαράγραρος 2 τοΰ ίρ-3ρουΐ 1 καί τό ap-Spoy 2 (ζαρά- 

γραρος 1, 2, 3) καταιργολ/ται άρ’ ής ίσχυσαν. Α! ζράξεις 
ροΰ Είϊικοΰ Συμβουλίου Κρίσεως ΝΑ. 101/1974, συγκρο- 
τη-5έντος ϊιά τής ΰζ’ άρι·3. Φ.670/1'36414 άζό 9.10.1974 
Διαταγής τοΰ 'Γζουργ. Έΰνικής Άμΰ/ης, είναι άνυζόστατοι 
άρ’ ής ϋζεγράρησα/.

Έν Ά-3ήναις τή 3 Μαρτίου 1975 
Οί ζροτείνοντες βουλευται

Γ. Ίορίχνίίης, Ί. Δ. Π αζαϊόζουλος, X. Πρωτοζαζάς, 
Ο. Mta/νοίής. Γ. Α. Μαγκάκης


