
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΕΘΕΣΙΣ

Έ~ί σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τών διατάξεων
των άρθρων 6 καί 54 τοϋ ΝΔ 720/70 «Περί Στρατολο- 

' γίας» καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Ύπό τοϋ άρθρου 6 τοϋ ΝΔ 720/70 ή διάρκεια θητείας 
ορίζεται ώς ακολούθως :

α) Ή διάρκεια της θητείας είναι είκοσιτετράμηνος.
β) Ή διάρκεια της υποχρέωσές έγκυμνάσεως είναι 

σννεάμηνος, δυναμένη νά παραταθη επι τρίμηνον δια διαταγής 
τοϋ Ύπουργοΰ Εθνικής Άμύνης, κατόπιν προτάσεως τοϋ 
Άνωτάτου Συμβουλίου ’Ενόπλων Δυνάμεων.

γ) Υποχρέωσιν έγκυμνάσεως υπέχουν στρατεύσιμοι η. 
κληρωτοί, έμπίπτοντες είς τάς διατάςεις της επόμενης 
παραγράφου ή τοϋ άρθρου 25.

δ) Οΐ κατά τάς διατάξεις των έκάστοτε ίσχυόντων ειδικών 
νόμων άποκτώντες την Ελληνικήν ιθαγένειαν, μετά την 
συμπλήρωσιν τοϋ εικοστού πρώτου έτους τής ηλικίας και 
προ τής συμπληρώσεως τοϋ τεσσαρακοστού, υπέχουν 
υποχρέωσιν έγκυμνάσεως.

Οί βάσει, τών. αύπών_ νόμων άποκτώντες την' Ελληνικήν 
ιθαγένειαν, προ μεν τής συμπληρώσεως τοϋ εικοστού πρώ
του έτους τής ηλικίας υπέχουν στρατεύσιμον υποχρέωσιν, 
μετά δέ τήν συμπλήρωσή τοϋ τεσσαρακοστού υπέχουν 
•μόνον έφεδρικήν υποχρέωσιν.

2. 'Η ώς άνω διάρκεια θητείας προϋποθέτει ένοπλον
έκπλήρώσιν στρατιωτικών υποχρεώσεων ώς τούτο προκύ
πτει καί έκ τοϋ συνδυασμού τής διατάξεως τοϋ άρθρου 4 
παράγραφος 6 τοϋ Συντάγματος. '

3. Δεδομένου ότι άτομά τινα ήρνήθησαν ή άρνοϋνται έκ 
λόγων θρησκευτικής πεποιθήσεως νά φέρουν όπλα, κρίνεται 
σκόπιμου όπως παρασχεθή εις ταϋτα ή δυνατότης νά εκπλη
ρώνουν τάς στρατιωτικάς τών .υποχρεώσεις άόπλως. Οΰτω 
προκύπτει ανάγκη τό μεν καθορισμού τής θητείας καί τής 
εφεδρικής ύποχρεώσεως τών άνηκόντων εις τήν κατηγορίαν 
ταύτην, τό δέ ποινικής καί στρατολογικής τακτοποιήσεως 
τών έκ τούτων καταδικασθέντων ή ΰπό κατηγορίαν τε- 
λούντων, δι’ άνυπακοήν έκ λόγων θρησκευτικής συνειδήσεως 
εις Δ/γήν όπως φέρουν όπλα.

4. Ή θέσπισις αύτοϋ τοϋ μέτρου καθίσταται άναπόφευκτος 
δι’ έθνικοϋς λόγους σοβαρωτάτους. Συγκεκριμένως : Έκτος 
τών διαμαρτυριών αί όποϊαι άπδ μηνών περιέρχονται ήμΐν 
έκ πολλών πλευρών τοϋ έξωτερικοΰ (Διεθνείς Όργάνωσις 
Άμνηστείας, Διάφοροι ’Οργανώσεις, πολυάριθμοι Ίδιώται) 
τελευταίως προσετέθη τό έξής άκρως δυσάρεστον :

Είς τήν Κοινοβουλευτικήν Συνέλευσιν τοϋ Συμβουλίου 
Ευρώπης έν Στρασβούργου όπου, ώς γνωστόν, συζητεΐται 
ό σεβασμός τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είς τάς διαφόρους 
χώρας καί όπου τινές έξ αυτών θά ήδύναντο νά εΰρεθοϋν 
είς δυσχερεστάτην θέσιν, αιφνίδιους εύρέθη κατηγορουμένη, 
περισσότερόν όλων, ή Ελλάς. Πράγματι είς είσήγησιν κατά 
χώρας, ή 'Ελλάς άναφάρεται ώς παραβιάζουσα τά ανθρώπινα 
δικαιώματα περισσότερον πάσης άλλης χώρας διότι επιβάλ
λει αύστηράς ποινάς φυλακίσεως είς τούς διά λόγους θρη
σκευτικής συνειδήσεως άρνουμένους νά φέρουν όπλα (Μάρ
τυρας ’Ιεχωβά). ·

5. Με τα επικρατοΰντα είς τό Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, 
ουδεμια άλλη αντικρουσις είναι δυνατή πλήν ή τής θεσπίσεως 
^ια (τους μάρτυρας ’Ιεχωβά, άόπλου στρατιωτικής ύπο- 
/ρεωσεως θητείας ή έγκυμνάσεως ηύξημένης κατά τό 
υιπλασιον της υπο τών ένοπλων έκπληρουμένης καί ποινικής 
'ακτοποιησεως τών έκ τούτων καταδικασθέντων ή ΰπό 
ιατηγοριαν τελ.ουντων δι’ άνυπακοήν, έκ λόγων θρησκευ- 
.ικής_πεπ°ιθησεους, είς Δ/γήν όπως ψέβουν όπλα. Έν όψει

~οϋ γεγονοτος οτι ή ένοπλος έκπλήρωσις τών στρατιωτι- 
-ών υποχρεώσεων είναι έπαχθεστέρα τής τοιαύτης τοϋ

άόπλου κοά συμβάλλει άμεσους είς τήν άμυναν τής χώρας, 
κρίνεται σκόπιμον όπως ή διάρκεια τής άόπλου θητείας η 
έγκυμνάσεως όρισθή έίς τό διπλάσιον τής ένοπλου τοιαύτης.

6. Διά νά έπιτευχθή ό ανωτέρω σκοπός προτείνεται ή 
ψήφισις τοϋ έν σχεδίω Νόμου.

7. Διά τοϋ άρθρου 1 (παρ. 5) τοϋ σχεδίου Νόμου καθιε- 
ροϋται διά τούς συνεπεία θρησκευτικής πεποιθήσεως άρνου
μένους νά φέρουν όπλα ύποχρέωσις έκπληρώσεως άόπλου 
θητείας ή έγκυμνάσεως, διπλάσιάς τής ύπό τών Ενόπλων 
έκπληρουμένης.

8. Διά τοϋ άρθρ. 2 τοϋ σχεδίου Νόμου έπιδιώκεται ή 
ποινική καί στρατολογική τακτοποίηση τών έν καταδικία 
ή προφυλακίσει ή ύπό κατηγορίαν τελούντων στρατιωτικών, 
τών διαπραξάντων τό έγκλημα τής άνυπακοής είς Δ/γήν 
όπως φέρουν όπλα, συνεπεία τών θρησκευτικών των πε
ποιθήσεων.

9. Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου Νόμου έπιδιώκεται ή 
έπανασυσχέτισις τών διατάξεων τοϋ άρθρου 54 προς τάς 
τοιαύτας τοϋ άρθρου 6 τοϋ ΝΔ 720/70 ήτις κατέστη άναγκαία 
κατόπιν τής νέας άριθμήσεως τών παραγράφων τοϋ -άρθρου 
6 τοϋ αύτοϋ Νομοθετικού Διατάγματος 820/70.

10. Τό πλήρες κείμενον τών τροποποιημένων διατάξεων 
έμφαίνεται είς τό προσηρτημένον τη παρούση παράρτημα.

11. Ταϋτα σκοπεί τό παρόν σχέδιον Νόμου διά τήν έπι- 
ψήφισιν τοϋ οποίου παρακαλοϋμεν.

Έν Άθήναις τη 9 Σεπτεμβρίου 1977 
Οί 'Τπουργοί

. Δικαιοσύνης · Έύνικής Άμύνης
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ, . .·
Περί τροποποιήσεως τών· διατάξεων τών άρ-ύρων 6 καί 54 

• τοϋ Ν.Δ. 720/ΤΟ «περί Στρ,απιαλογίας» καί ρυθμίσεως 
.· συναφών -δεμάτων. ■
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Τό apSpov' 5 ΝΔ 720/70, άντικα-λίσταται ώς ακολού

θως: .. ’·. ,
ι^Αρύρον 6.

Διάρκεια Στρατιωτικής Ύποχρεώσεως.
Γ. Ή διάρκεια τής ύητε,ίας είναι είκοσι τετράμηνος.
2. Ή διάρκεια τής ύποχρεώσεως έγκυμνάσεως είναι έν- 

νεάμηνος, δυναμένη νά παρ-αταύή επί τρίμηνον δι’ άποφάσεως 
τοϋ Υπουργού Έύνικής Άμύνης, κατόπιν προτάσεως τού 
Συμόσυλίου ’Αρχηγών Γενικών Έπιτελκίων.

3. Υποχρέωσιν έκγήινάσεως υπέχουν στρατεύσιμοι ή κλη
ρωτοί έμπίπτοντες είς τάς διατάξεις τής επομένης παρα
γράφου ή τού άρύρου 25. · .

"ή , U.{ · . *
4. Οί κατά τάς διατάξεις τών έκάστοτε ίσχυόντων ειδι

κών νόμων άποκτώντες τήν Ελληνικήν ’.Ιθαγένειαν, μετά 
τήν συμπλήρωσιν τού εικοστού πρώτου έτους τής ηλικίας καί 
προ τής συμπληρώσεως τοϋ τεσσαρακοστού υπέχουν ύποχρεω-' 
σιν έκγυμνάσεως.

Οί δώσει τών αυτών Νόμων άποκτώντες τήν Ελληνικήν* 
Ιθαγένειαν, πρό μέν τής συμπληρώσεως τοΰ εικοστού πρώ
του έτους τής ήλακίας υπέχουν στρατεύσιμον υποχρέωσιν, 
μείά δέ τήν συμπλήρωσιν τοΰ τεσσαρακοστού, υπέχουν μόνον 
εφεδρικήν υποχρέωσιν.

5. Κατ' εξαίρεσην οΐ ένεκα θρησκευτικών πεποιθήσεων, 
άρνούμενοι νά φέρουν άπλυζ, όποχρεοΰνται είς έκπλήρώσιν 
άόπλου ύποχρεώσεως -θητείας ή έγκυμνάσεως έπί χρόνον δι
πλάσιαν τής ύπό τών ενόπλων έκπληρουμένης.

Ή ΰπγωγή τούτων εις τάς διατάξεις τής παρούσης πα
ραγράφου ένεργ-είτσπ κατά τά δι’ άποφάσεως τού Ύπουργοΰ 
Έ3ν«κής Άμύνης καύοριζόμενα».


