
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί στρατεύσεως των Έλληνίδων».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων 
1. Διά τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου επιδιώκεται ή

θεται εις τάς κατωτέρω παραγράφους.
2. Ζώμεν εις έποχήν κατά την όποιαν αί γυναίκες έπαυ

σαν ν’ ασχολούνται άποκλειστικώ: μέ τα οικιακα καθή
κοντα αυτών καί έχουν τά αύτα δικαιώματα μετά τών αν- 
δρών καί δεν είναι δυνατόν νά θεωρηθή ότι ή στράτευσίς 
των τάς άπομακρύνει άπό τά παραδοσιακά καθήκοντά των. 
Ή συμμετοχή τών γυναικών εις τά «Στρατιωτικά βάρη» 
τουλάχιστον τών επιστημόνων ή έκείνων αίτινες άναζητοϋν 
εργασίαν έκτος τοΰ οίκου, θεωρείται προσφορά προς τδ 
"Εθνος καί δεν γίνεται διά ίσην κατανομήν βαρών μεταξύ 
άνδρών καί γυναικών καί διά κοινωνικήν ισότητα.

3. 'Η άνακάλυψις νέων όπλων καί μηχανημάτων άπαιτεΐ 
έξεύρεσιν ίκανοϋ άριθμοΰ προσωπικού, διά τον χειρισμόν 
καί τήν χρήσιν των έν. δεδομένη στιγμή. Εις ένα- μελλοντι
κόν πόλεμον, ό όποιος θά είναι ολοκληρωτικός καί δεν θά 
περιορίζεται είς τά στενά περιορισμένα όρια τοΰ μετώ
που, άλλά διά τών νέων μεθόδων διεξαγωγής του, μετά-, 
φέρεται είς τό εσωτερικόν τής Χώρας καί μετέχει εις τήν 
σύρραςιν άπας ό πληθυσμός τής χώρας, έπιβάλλεται όπως 
καί αί γυναίκες διαδραματίσουν τον ρόλον τους.

4. Τό έκτεταμένον μήκος τών κατά ξηράν καί θάλασσαν 
συνόρων τής χώρχς μας, επιβάλλει παρά πάσαν οργανωτικήν 
άναδιάρθρωσηι τήν ύπαρξιν ισχυρού άλλά καί πολυαρίθμου 
Στρατού, ίνα ούτος δύναται νά ύπερασπισθή άπαντα τά 
τμήματα τών συνόρων τούτων άπό πάσης έξωτερικής 
επιβουλής. Ούτως ή προσφορά στρατιωτικής υπηρεσίας 
παρά τών γυναικών διά τήν έπιβίωσιν τοΰ έθνους εις μελ
λοντικήν σύρραξιν, θεωρείται ουσιαστική καί απαραίτητος.

Καθ’ άπαντας τούς μακραίωνας αγώνας τούς οποίους 
διεξήγαγεν τό "Εθνος, ή Έλληνίς παρεστάθη εθελουσίως 
εις τό πλευρόν τών μαχομένων ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
προσέφερε ανεκτίμητους υπηρεσίας. Σήμερον έχει ύπεισέλ- 
θει είς πλείονας τομείς τής ζωής τής χώρας ώς καί είς 
αύτάς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις (Σώμα Αξιωματικών 
Αδελφών Νοσοκόμων) καί είς τά Σώματα ’Ασφαλείας 
(είς ’Αστυνομίαν Πόλεών καί Χωροφυλακήν). Είναι έκτος 
πάσης άμφισβητήσεως ότι ή Έλληνίς δύναται νά προσφέρη 
πολυτίμους υπηρεσίας καί είς τούς λοιπούς τομείς τών 
Ενόπλων Δυνάμεων καί βεβαίως είς ειδικότητας προσι- 
διαζούσας είς τήν φύσιν της.

•ΰ. Το ύφιστάμενον έν τή Χούρα ημών δημογραφικόν πρό
βλημα, λόγω τής μεταπολεμικούς παρατηρούμενης ύπογεν- 
νητικότητος καί τής, συνέπεια ταύτης περιωοισμένης άπό- 
δόσεως είς στρατευσίμους έκάστης κλάσεως, δημιουργεί 
όςύ τό πρόβλημα τοΰ ανθρωπίνου δυναμικού, προς κάλυψιν · 
τών αναγκών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. Ή όξύτης τοΰ προ- 
βλήματος δύναται νά περιορισθή είς βαθμόν ικανοποιητικόν, 
οια τής στρατεύσεως τών γυναικών καί τής χρησιμοποιή- 
σεώς τουν είς ύπηρεσίας προσιδιαζούσας εις τήν φύσιν τουν.

6. Διά τής στρατεύσεως τών γυναικών θά επιτευχθούν 
κυρίους τά ακόλουθα :

α) Θά άποδεσμευθή, βάσικώς, ικανός άριθμός οπλιτών, 
επ ώφελεία τής άριθμητικής καί μαχητικής αύξήσεως τών 
Ενόπλων Δυνάμεων.

β) Θά παρασχεθή είς τήν ύπηρεσίαν ή δυνατότης μειώ- 
σεως τής Μακροχρονίου στρατιωτικής ύττηρεσίας τών άρρέ- 
νοον καί τής άποδόσεώς των ένωρίτερον είς τήν κοινωνίαν.

t. ’Επί τή βάσει τών ανωτέρω καί τής διατάξεως το

προκύπτει έκ τοΰ άρθρου 11, ή ύλοποίησίς των θά πραγμα- 
τοποιηθή διά τής έν συνεχεία έκδόσεως τών κατά Νόμον 
άπαιτουμένων καί προβλεπομένων Διαταγμάτων.

8. Άναλυτικώτερον ;
α) Διά τού άρθρου 1 ορίζεται γενικώς ή ύποχρέωσις προς 

στράτευσιν τών γυναικών αί όποϊαι άγουν τό 20όν έως τό 
32ον έτος τής ήλικίας των δι’ έκτέλεσιν στρατιωτικής ύπη- 
ρεσίας, ή έκπλήρωσις δέ τής έν λόγω ύποχρεώσεως κατά 
κανόνα δύναται νά έπιβληθή μόνον έφ’ όσον ή χώρα τελεί 
έν πολέμου ή καταστάσει έπιστρατεύσεως, κατ’ έξαίρεσιν 
δέ καί έν καιρώ ειρήνης, δΓ ώρισμένας ειδικότητας ή κατη
γορίας, έφ’ όσον αί άνάγκαι τών ’Ενόπλων Δυνάμεων έπι- 
βάλλουν τούτο. Ή γενικότης τής διατάξεως ταύτης έτέθη 
κυρίως προς άρσιν πάσης αμφιβολίας περί τής Συνταγματι- 
κότητος τού έν λόγω Νομοσχεδίου, ένώ βασικώς ή στράτευ
σες θά στηρίζεται έπί έθελοντικής προσφοράς στρατιωτικής 
υπηρεσίας ύπό ώρισμένων κατηγοριών γυναικών, αίτινες 
λόγω επαγγέλματος ή είδικότητος άναγκαιούν είς τάς Ε
νόπλους Δυνάμεις.

Περί τής έθελουσίας ταύτης κατατάξεως προβλέπουν αί 
διατάξεις τών άρθρων 6 καί 7 τού Νομοσχεδίου δι’ ών καθ
ορίζεται είσέτι ή διαδικασία ύλοποιήσεως τού θεσμού τού- 

- του ώς και ή περαιτέρω παραμονή τών έν λόγω γυναικών 
είς τό στράτευμα δΓ άνακατατάξεως ή μονιμοποιήσεως συμ- 
φώνως πρός τάς διατάξεις τού Νόμου «Περί 'Ιεραρχίας κάί 
Προαγωγών Άνθυπασπιστών καί Μονίμων καί Εθελοντών 
'Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων».

Έθελουσίαν έπίσης κατάταξιν προβλέπει καί ή διάταξις 
τού άρθρου 8 παράγρ. β ήτις ορίζει ότι έν περιπτώσει πολέ
μου ή έπιστρατεύσεως δύναται ό 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύ- 
νης νά έπιτρέπη τήν έθελοντικήν κατάταξιν'είς τάς ’Ενό
πλους Δυνάμεις Έλληνίδων ανεξαρτήτως ήλικίας στρατο
λογικής ή οικογενειακής καταστάσεους προς έξυπηρέτησιν 
ειδικών άναγκών τής ύττηρεσίας. . .

Ωσαύτως διά τής παρ. 4 τού έν Ιόγω άρθρου σκοπεΐται 
όπως, έφ’ όσον ύφίσταται δυνατότης, διατίθεται είς ετέρους 
φορείς τής Κρατικής δραστηριότητος αριθμός έξειδικευμέ- 
νων Έλληνίδων πρός κάλυψιν άναγκών είς τούς τομείς Κοι
νωνικής Εργασίας, Έκπαιδεύσεως, Τεχνικών 'Υπηρεσιών, 
'Υγείας καί Κοινωνικής Προνοίας, ιδία, τών παραμεθορίων 
περιοχών τής Χώρας, κατόπιν Κοινής Άποφάσεως τού 'Υ
πουργού Εθνικής Άμύνης καί τού κατά περίπτωσιν άρμο- 

. δίου 'Υπουργού.
β) Διά τού άρθρου 2 όρίζεται δ.τρόπος άποδείξεως τής 

ήλικίας τών πρός στράττυσιν γυναικών. „
γ) Διά τού άρθρου 3 γίνεται ή διάκρισις τής πρός στρά- 

τευσιν ύποχρεώσεως είς τοιαύτην θητείας καί εφεδρικήν.
δ) Διά τών άρθρουν 4 καί 3 προβλέπεται ή έξαίρεσις έκ 

τής στρατεύσεως λόγω σωματικής άκαταλληλότητος καί 
απαλλαγή έκ ταύτης ώρισμένων κατηγοριών (έγγαμοι μη
τέρες, όρφαναί έκ πατρος καί μητρός κ.λ.π.).

ε) Διά τού άρθρου 8 σκοπεΐται ή ΰπαρξις δυνατότητος 
.στρατεύσεως ειδικών κατηγοριών άνεξαρτήτως ήλικίας, 
οικογενειακής καί στρατολογικής καταστάσεως, έφ’ όσον 
αί κατηγορίαι αύται έχουν ειδικήν μόρφωσιν ή έπάγγελμα 
απαραίτητον διά τήν άντιμετώπισιν τών έν επιστρατεύσει 
ή πολεμώ άναγκών τών Ενόπλων Δυνάμεων.

ζ) Διά τού άρθρου 9 προστίθεται ή στρατιωτική' ίδιότης 
καί ρυθμίζεται ή θέσις των είς τό στράτευμα άπό πάσης 
άπόψεως (διοικητικής, ποινικής, πειθαρχικής, οικονομικής - 
κ.λ.π.). _ ^ ·· ._

η) Διά τού άρθρου 10 σκοπεΐται όπως είς τάς έθελουσίως ■ 
καί εύδοκίμως έκπληρωσάσας τήν στρατιωτικήν των ύπο- 
χρέωσιν,·-παρασχεθή ύπό τής πολιτείας ποία τις ειδική προ
στασία καί μέριμνα είς θέματα επαγγελματικής καί κοινω
νικής προστασίας έν τώ ίδιωτικώ των βίω καί τούτο, άφ’ 
ενός μέν ίνα άποτελέση κίνητρον έθελουσίας άναλήψεως 
στρατιωτικών ύποχρεώσεων, άφ’ ετέρου δέ ώς μικράν προσ
φοράν τής πολιτείας πρός τήν γυναίκα, ούχί ώς άντάλλαγμα 
τής προσφερθείσης ύπηρεσίας, άλλά ώς άναγνώρισιν τής·
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συμβολής της εις την άμυναν τής Χώρας. Ή τοιαύτη ειδική 
μεταχείρησις δεν άντισπρατεύεται εις τήν Συνταγματικήν 
’Επιταγήν περί ίσης μεταχειρίσεως των Ελλήνων, άντι- 
θέτως συνάδεί προς ταύτην καί επ’ οΰδενί αναιρεί η άφαι- 
οεϊ έκ των λοιπών Έλληνίδι-ίν τά δικαιώματά των.

C) Διά τοϋ άρθρου 11 καθορίζονται τά τής εφαρμογής 
τοϋ Νόμου. Εΐδικώτερον προβ/.έπεται ή ΰλοποίησις τοϋ Νό
μου δι’έκδόσεως Προεδρικών Διαταγμάτων, διά τών όποιων 
Οά ρυΟμίζωνται λεπτομερώς απαντα τα. επι μέρους Οεμα.α, 
τά άφορώντα εις τήν στράτευαιν των ^γυναικών.

Ένταϋδα γίνεται εΐδικώς μνεία έπί τών ακολούθων θεμά
των

(1) Όργάνωσις : Αυτή Οά πραγματοποίηΟή βάσει τών 
υφισταμένων αναγκών των Ενοπ/.ων Δυνάμεων, εν αρμο
νία μετά τής ύπαρχουσης οργανωσεεος τούτων /.αμβανομε- 
νου ύπ’ όψιν καί τοϋ φύλου των.

(2) Έκπαίδευσις : Οά λάβη χώραν εις Ειδικόν Κέντρον 
Έκπαιδεύσεως, υπό ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, 
άποτελουμένου κατά πλειονότητα υπό γυναικών αναλογως 
μέ τήν ειδικότητα ήν θά αποκτήσουν.

(3) Ένδιαίτησις.: Δύνανται νά διανυκτερεύουν οίκοι,· ή 
έφ’ - όσον επιθυμούν εις ίδιον χώρον, κατάλληλονκαί προσ- 
φερόμενον προς τοϋτο ύπό τής υπηρεσίας.

ι) Δεά τοϋ άρθρου 12 προβλέπεται όπως πάσα αναγκαία 
λεπτομέρεια διά τήν εφαρμογήν τοϋ Νόμου, ρυθμίζεται διά 
αποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Εθνικής Άμύνης, κατόπιν προη
γουμένως γνώμης τοϋ ’Ανώτατου Συμβουλίου ’Ενόπλων Δυ
νάμεων. Καί τέλος διά τοϋ άρθρου 13 ορίζεται ή εναρξις τής 
-ισχύος τοϋ Νόμου. ·

9. Έφ’ ω,ύποβάλλομεν τό παρόν σχέδιον Νόμου ύπό τήν 
ύμετέράν κρίσιν καί παρακαλοϋμεν διά τήν έπιψήφισιν τού-

Έν Άθήναις τη 25 Μαρτίου 1977
'Ο 'Υπουργός 

•r ’Εθνικής Άμύνης
ΕΥΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ'
Περί σπρατεύσεως τών Έλληνίδων.

Άρ·3ρον 1.
Ύποχρέωσις Στρατεύσεως.

1 "Απατα: αί Ελλήνισες, άπό τής 1ης ’Ιανουάριου τοΰ 
έτους, κατά το όποιον άγουν τό εικοστόν έπος τής ηλικίας των 
μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου ποϋ έπους καπά πό οποίον, συμ- 
πληροϋν πό τριακοστόν δεύτερον, υπέχουν ύποχρέωσιν στρατεύ- 
τεως δι’ έκτέΙλεσιν σπραπιωπικής υπηρεσίας εις πάς ’Ενόπλους 
Δυνάμεις.

2. Ή ιέκπλήρωσις τής προς στράτευσιν ϋποχρεώτεως επι
βάλλεται μόνον έν καιρώ πολέμου ή έπιστρ-ατεύσεως 2ιά δια
ταγής προσκλήσεως γενικής ή μερικής καπά, κατηγορίας ή 
περιφέρειας, άναλόγως τών αναγκών τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων.

3. Ό Υπουργός "Εάνικής ’Αμύνης, δύναται εν καιρώ ειρή
νης, κατόπιν είσηγήτεως τοΰ Άνωπάπου Συμβουλίου ’Ενό
πλων Δυνάμεων (ΑΣΕΔ), νά καλή στρατευσίμους γυναίκας 
έξ όλης τής Χώρας ή ώρισμένων περιφερειών αύτής ή ώρι- 
σμένων κατηγοριών ή ειδικοτήτων πρός έκπλήρωσιν πής στρζ- 
πιωτικής πων ύποχρεώσεως, έφ’ όσον αί άνάγκαι πών ’Ενό
πλων Δυνάμεων επιβάλλουν ποΰπο.

4. Άρι-άμός έκ πών σπραπευομένων έν καιρώ πολέμου ή 
ειρήνης γυναικών, δύναπα: νά διατί·5εται διά κοινής άποφά- 
σεως ποΰ Υπουργού Έλάνικής ’Αμύνης και πού κατά περίππω- 
σιν αρμοδίου 'Υπουργού πρός παροοχήν υπηρεσιών εις έτέρας 
δημοσίας υπηρεσίας, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή κοι
νωφελή ιδρύματα, ιδία εις τους τομείς τής κοινωνικής εργα

σίας, έκπαιδεύσεως, υγείας, προνοίας, ιτεχνικών υπηρεσιών καί 
προεχόντως εις παραμεθορίους περιοχές.

” Αρ-άρον 2.
- Ηλικία.

1. Ή ήίλικία προκύπτει έκ πού έτους γεννήσεως ύπό τό 
όποιον έκάστη Έλληνίς φέρεται εγγεγραμμένη ε!ς τά δημοτο
λόγια Δήμου ή Κοινότητος πού Κράτους καί έν περιπτώσει 
μη εγγραφής της, έκ τοϋ έπους γεννήσεως πής άρχικώς συν- 
ταχ-άείσης ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως. ’Ελ< . ανυπαρξία 
λτ!ζ:Λτχ!’,-ήϊ πράξεως γεννήσεως ή μή εγγραφής πης εις πά 
δημοτολόγια, εφαρμόζονται άναλόγως αί έπί άρρένων ΐσχύου- 
σαι έκάστοπε διατάξεις. 1

-2. Διά τήν εφαρμογήν πών διατάξεων τού παρόντος Νό
μου,' ή 1 ’Ιανουάριου τού έτους ύπό τό όποιον έκάστη φέρεται 
εγγεγραμμένη ώς ανωτέρω, λογίζεται ώς ημερομηνία γεννή
σεως καί άρχή τοϋ έτους, ή δέ 31 Δεκεμβρίου ώς τέλος 
αϋτοϋ.
- . Άρ-Spov 3. -

Διάκρισις—Διάρκεια Στρατιωτικής Ύποχρεώσεως.
1. Ή πρός στράπευσίν ύπΟχρέωσίς διακρίνεπαι ε!ς ύποχρέω-

σίν -ύητείας και εις ύποχρέωσιν εφεδρικήν. -.....—;--------
2. Ή διάρκεια πής -5ητείας όριζεται εις 14 μήνας, δυνα- 

μένη. έκάστοτε νά παραπείνεται μέχρις 24 μήνας δι’ άποφά- 
σεως τού ’Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, κατόπιν ήτιολογημένης 
πρστάσεως τού ΑΣΕΔ.

3. Κατ’ έξαίρεσιν δύναται ό Υπουργός ’Ε/άνικής Άμύνης,
κατόπιν προτάσεως τοϋ ΑΣΕΔ νά διατάσση τήν προσωρινήν 
ή αόριστον ή οριστικήν άπόλυτιν στρατευσίμων γυναικών 
ώρισμένων κατηγοριών ή ειδικοτήτων καί προ πής λήξεως 
πής θητείας πων. . ·

,4. Ό χρόνος τής εφεδρικής υπηρεσίας καθοριζόμενος εις 
τήν διαταγήν προσκλήσεως, δύναται νά π-αραταθή μέχρι τής 
λήξεως τής ανάγκης δι’ ήν έπεβλή-άη αΰτη.

"Ap-Spov 4. *
Έξαιρούμεναι λόγω Σωματτικής Άκαταλλήλόιτητος.

1. ’Εξαιρούνται τής στρατεύσεως αί κρινέμεναι άρμοδίως, 
λόγω σωματικής βλάβης ή πα-άήσεως, ακατάλληλοι διά τήν 
έκπλήρωσιν τής στρατιωτικής ύποχρεώσεως.

2. Ύπηρετοΰσαι κρινόμεναι ακατάλληλοι, συμφώνως τή 
προηγούμενη παραγράφω, έξαιρούνπαι τής έκπληρώσεως πών 
περαιτέρω στρατιωτικών όποχρεώσεών των καί απολύονται 
τού στρατεύματος.

'Ap-Spov 5.
Άπαλλ-αγαί.

1. ’Απαλλάσσονται τής πρός στράπευσίν ύποχρεώσεως:
α) Αί έγγαμοι.
β) Αί μητέρες.
γ) Αί όρφαναι έκ πατρός καί μητρός, αί όποίαι έχουν 

ανήλικον ή ανίκανον πρός εργασίαν αδελφόν ή αδελφήν.
δ) Ή μόνη ή ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ:
1) Οικογένειας έχούσης έν ζωή τέσσαρα τούλάχιστον 

άγαμα τέκνα.
2) Μητρός διατελούσης έν χηρεία, και
3) Πατρός φονευόέντος, έξαφανα-άέντος ή ·5ανόντος έκ 

τραυμάτων ή κακουχιών κατά τήν διάρκειαν τής υπηρεσίας 
του καί ένεκα ταύτης εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις ή το 
Σώματα Ασφαλείας.

ε) Ή μόνη ή πρεσβυτέρα αδελφή φονευόέντος, έξαφανι· 
c-Sεντός ή -$ανόντος έκ τραυμάτων ή κακουχιών κατά τήι 
διάρκειαν τής υπηρεσίας του εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις ΐ 
τά Σώματα Ασφαλείας.

ζ) Ή μόνη ή πρεσβυτέρα *5υγάτηρ γονέων ύπερβάντων τι 
70όν έτος ηλικίας τών ή τής όποιας ό είς τουλάχιστον είναι 
ανεξαρτήτως ηλικίας, ανάπηρος καί


