
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έτί τού --όμο- ..τερί άντικαταατάαεως τής ταραγρά-

;cj 6 τού άτθρου 1- Ν Α. $20/1970 «τορ: Στρ ατολο
γ': ας».

ΙΙοός την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων 
j -pj -χ· jr’zttit. 6 τοϋ άρθρου 12 Ν.Α. ι20/19<0 «τερ:

ή: τήν άντικατάατατιν ετιίιώκει ό ταρών 
,,α/,- ότι α: άταλλαγαί έκ τής ατρατεύαεω: τών
r‘sx-liziL·· A-.it τροτίθεντα: νά τεριβληθούν το ίερατι-

ΣΧΕΑΙΘΝ NOMOV
4.Λ- ΊΟ

τ:κή ζ άν i*;7.r νά ττε: ι:; ίζωV Τ 21 ή 7.2ί νά άτ2γςρ ευωνται
ά : ίαταγής 'Vv V-cv:· ν Εθνική ς ‘Αμύνης.
2. Αί ::ατ: 1 - :ς τής 20: ή; ως 2νω ταραγ; άςου εχ:,υν 2V 2”

λογο ν έτα:α.ογΥ,ν 7.21 έ“:: τών ■τ;ο;λ £τ;/ενων ;;το τών άρθρων
13. 15. 16 καί 23 τ:·: TJ-τού Ν.Α. ευεργετημάτων ;:ταλλ2-
καί Θοττκευτ: •/.ύ,ν Λΐ'.τ: ; ■■;ών έτέ; ων Θ:η:7. ειτχατων. άναόο-
λών κατατάς::ω;; λόγω γ:γ:ς ; ώ ν. ·γ, τρος άτ ό/.τητ'.ν SαλαJ-
τία; ϋτηοεαιας ή λόγω λ:r: £τ; •jvt: ; άόελςοϋ).

3. Ούτως άτό, 20.7.1 07 i. άτ τς r. / co p α έτέ Sr, ;ί!ς τή/
*/.2τάττατιν τή ζ ■*;ενί*/.ής έτ ί Ζ · ύι ατΐό:;εως. :εν ΰςίατατα ». /.ατά
VOJLCT :-ν2τί ς τα;: 7Α. ς τών ώ; Χ/ω εύεργετημάτων
(άτα/.λα-'ών —-r. α;ολών \ - · ·* τ:ότ εν;:α;ερομένους α τρατευ-
ji'JLCj τ. τ:α:ά τi *;*γονός CT1, έτ ί TC*J ταρόντος *::ΰλά/:τ·? ον υ ς ί ”
τταντα: ουνατοτητες τοιαυτης ταροχης.

4. Κατότιν τούτον, άλλα καί ίιά λόγους έθνικοκοινωνικούς. 
εκρίθη τκότιμος καί ετιβεβλτμένη ή αύνταςις τού τζούντο: 
νόμου. ού ετιοιώκετα: ή τ/ετική άντικατάατααις τής 5α- 
τικής ίιατάςεως τής ταραγοάςου 6 τού άρθρου 12 Ν.Α. 
720/1970. τούς την ότοίαν έχουν τυαχετιαθή καί τά άρθρα 
13 (τα:. 4). 15 (ταρ. 9). 16 (ταρ. 4) καί 23 (ταρ. 6).

5. Αιά τής λήψεως τού εν- λόγω μέτρου έςατφαλιζετα: τχε- 
τ:κή εΰελιίςία εις. τον ‘Ττουργόν Εθνικής Άμύνης, νά έτι- 
τρέτη. νά τεριορίζη ή καί νά άταγορεύη την ταροχήν τών ώς 
άνω εΰεργατημάτων. εις οίανϊήτοτε κατά-τατιν καί έάν θά 
ϊιατελή ή χώρα. άναλόγως τών έκάοτοτε ύςιτταμένων ουνατο- 
τήτων. ώς τούτο εφαρμόζεται ϊιά την τερίοίον τής ειρήνης 
ή μερικής ·έτ:ατρατεΰτεως.

6. Εο' ώ ΰτοβάλλομεν . το ταρόν οχέοιον νόμου καί ταρα< 
καλο-ϋμεν ::ά την έτιθήφιαιν τούτου.

Έν Άθήναις τή 28 Φεβρουάριου 1975"
Ό Ττουο'-ός Εθνικής Άχύνης 

• ΕΤΑΙΤΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Άρθρον 12 ταράγρ. 6 ΝΑ. 720/1970.
Ή άντικαθιτταμένη ταράγραφος 6 τοϋ άρθρου 12 ΝΑ. 

720/1970 έχε; ώς έΐςής:
6. As ύτο τοϋ ταρόντος άρθρου τροβλετόμενα: άταλλαγαί 

ταρεχοντα; μονον εν καιρώ ειρήνης ή μερικής έτοοτρατεύοεως. 
είναι οε ουνατόν αύτα; εις τερίττωιιν έςαιρετικής άνάγκης 
νά τεριορίζωντα: ή καί νά άταγορεύωντα: ϊιά ϊιαταγής τοϋ 
Ττουργοϋ Εθνικής Άμύνης κατότιν τροτάτεως τού 'Ανώ
τατου Συμβουλίου Ενότλων Αυνάυ,εων.

Περί άντικαταττχαεως. τήςταμαγράρου 6 τού άρθρου 7 2 
Ν.Α. 720/'ί972 Γ>τερί" Στρατολογίας».

_ -Αρθρ ον 1.

Η ταράγραφος; 6 τού άρθρ ου 12 Ν.Α. 720/1970 «τερί 
Στρατολογίας.» άντικαθίατατα: ώς ακολούθως;

6. Αί ϋτό τοϋ ταρόντος άρθρου τροβλετόμενα; άταλλαγαί 
είνα: ίυνατόν. εις τερίττωα:ν έςαιρετικής άνάγκης. νά τεριο- 
ρίζωντα: ή καί νά άταγορεύωντα: ::ά οιαταγής τού Ττουρ- 
γού Εθν. Άμύνης. κατότ:ν τροτατεως τού Αρχηγείου Ενό
τλων Αυνάυ,εων.

Άρθρ ον 2.

Η ί.χός τού ταρόντος αοχετα: άτό τή: 20ής Ιουλίου 
1974.

Εν Άθήναις τή 28 Φεβρουάριου 1975 

Ο Ττουογός Εθνική: .Χαύνης
ΕΓ.ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Τού Γενικού Λογι-τήρίου "του~Κ:άτους / άρθρο ν '5?'ταρ. 3 
τοϋ Συντάγνατοςί έτί τού οχεοίου Ν. Α/τος τοϋ " Ττουργείου 
Εθνικής Άμύνης «τερί άντ:καταττά:εως τής ταρ. 6 τού 

άρθρου 12 τού Ν.Α. 720/1970 «τερί Στρατολογίας».
Α:ά τών ϊιατάΐόεων τών άρθρων 12. 13. 15. 16 καί 23 

τού Ν.Α. 720/1970 έθεατ: αθη ότ: άταλλάταονται τής ατρα- 
τεύ-εως οί τροτιθέμενο: νά τεριβληθούν τό 'Ιερατικόν Σχή
μα καί κρ:νόμενθ: κατάλληλο: οιά χειροτονίαν, οϊ -ύρητκευτ:- 
κοί λειτουργοί Ιαραηλίται καί Μουαουλμτ-ο: κλτλ.. 5:κα:οϋν- 
τα: οε άναβολής, κατατάτεως οί ατρατεύτιμοι οΐτινες είναι εγ- 
γεγρα'υκενο: εις ώριτμένα έκταιοευτικά Ίορύματα. οί κάτοχοι 
ρυλλιαίιου ναυτικού άτόροιτο: Σχολών τρός άτόκτη-:ν 3αλα:- 
αίας ϋτηρετίας καί οί λόγω ΰτηρετοϋντος άοελροϋ.

Ες άλλου. ί:ά τών ίιατάτεων τής ταρ. 6 τοϋ άρόρου 12 
τοϋ ώς ά'/ωτέρώ Ν.Α. 720/1970 ορίζεται ότ: αί ώς άνω ττρα- 
τιωτικα! άταλλαγαί καί άναίολαί κατατάτεως ταρέχονται μό
νον έν καιρώ ειρήνης ή μερικής έτιττρατεύαεως.

"Ηϊη. ::ά τών οιατάςεων τού νομο—χεόίου. ά'^τικα-ύιατωμέ- 
νης τής ταρ. 6 τοϋ άρθρου 12 τού Ν.Α. 720/1970. ταρέ- 
χεται ή ευχέρεια εις τόν Ττουργόν Εθνικής Άμύνης ότως 
ετιτρετη. τεριοριζη ή καί άταγορεύη τήν ταροχήν τών ώς 
άνω ευεργετημάτων εις οίανοήτοτε κατάττααιν καί έάν οιατε- 
λή ή χωρά. ήτοι, εις τερίοϊον ειρήνης, μερικής ή γενικής έτι- 
ατρατεύ-εως.

Εκ τών τροτεινομένων οιατάτεων όέν τροκαλειτα: ϊατά- 
νη εις βάρος τοϋ Κρατικού Προϋτολογιαμοϋ.

Εν Αθήναιςτή 9 Σεττεμβρίου 1974

Ό Γενικός Αιευθυντής 
I. Η. ΜΙΧΑΛΟΠΟΓΛΟΣ


