
ΑΙΤΙΟΛΟΠΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί σχεοίου Νόμου στρατολογικής τακτοπο'.ήσεως κα-

τηγορ:ών τ:νών στρατευσίμων».

Πρός τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων

1. Από τής 21ης Λπρτλίου 1907 ;χέχρ: τής ~4τ,ς Ιου
λίου 1974 άριύμός νέων ατόμων προστρατ:ωτ:κής καί στρα
τιωτικής ηλικίας έςετοπίσύη ή οιετέλε: έν προφυλακίσει ή 
ουλακίσε: εις τάς Φύλακας, συνέπεια τής έκοηλωύείσης άντ:-.
ύέσεώς των πρός 
ύείσαν κατάστασ:-/.

τήν 21ης .V~'ζ ·.\ίου 1907 :ημ:ου?γη-

2. ‘Αποτέλεσμα •ή; ώτ 5νω κ^τα-τάτεώς των ύπήρςεν ή
ζποστέρησ’.ς τοϋ άνύρωπινου ο:κα:ώματος τής προσωπική; 
έλευύερ!ας καί έκ τής τοιαύτης άποστερήσεως πηγάσασα: καί 
έπακολουύήσασα: πλείστα: όσα: ουσμενείς κοινωνικά:, οικονο
μικά: κλπ. συνέπεια:. ίσια ή έπ:ζήμ:ος άναστολή τής επαγγελ
ματικής καί έπιστημον.κής καταρτίσεως των πλείστων έκ 
τούτων.

3. Δ:ά τής εν συνεχεία στρ ατεύσεως τών εν λόγω άτόμων 
καί τής σιανύσεως πλήρους θητείας 24 μηνών) καί πλέον, 
λόγω τών τήμερον κρατουσών συνύηκών, ταϋτα ύά άχύώσιν 
εις ουσμενεστέραν κατάττατ'.ν τής το: αύτης τών λοιπών στρα
τευσίμων καί τελ:κώς ύά άποίούώσ:ν εις τήν Κοινωνίαν, μετά 
r/ετ’.κώς μακράν περίοσον, άνευ τών απαραιτήτων έπαγγελ- 
ματ:κών - κ·αέ- έπτστημον:κών -έφο-οίων,- ών η—απόκτησες- -κ-α-ίκ- 
στατα: πλέον ευχερής καί ουνατή κατά τήν μετεφηβικήν ηλι
κίαν.

4. Οΰτω ή Πολιτεία ο:ά τού ϋποβαλλομένου σχεοίου Νό
μου σκοπέ: νά έλύη αρωγός εις τά άτομα ταϋτα καί νά συμ- 
βάλη εις τήν ταχύ τέραν άποκατάστασίν των, ί:ά τής άπαλλο- 
τριώτεως μεγάλου τμήματος τοϋ κυριαρχικού οικαιώματός 
της, τής υποχρεωτικής στρατεύσεως τών Ελλήνων, καί μά
λιστα υπό τάς κρατούσα; σημερινά; συν-ύήκας, έκτιμώσα πα- 
ραλλήλως τά υπέρ τής Πατρίοος ::εαλ:στ:κά των κίνητρα 
καί τό παρ’ αυτών προσφερύέν έργον.

3. Είοικώτερον ο:ά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 ορί
ζοντα: ποιο: στρατεύσ:μο: ::κα:οϋντα: νά άναγνωρίσωσιν ώς 
στρατεύσ:μον ύποχρέωσ:ν τον χρόνον καύ’ ον όιετέλεσαν έν 
έκτοπίσε:, προφυλάκισε: ή φυλάκισε: κατά τό άπό 21.4.196/ 
μέχρι τής 123.7.1974 χρονικόν ::άστημα. Τό ί'.καίωμα τοϋτο 
έκτείνετα: μέχρι καί εις τά άτομα άτ:να καύ ον χρόνον ί:ε- 
τέλουν ε:ς τ:να τών ανωτέρω καταστάσεων είχον συμπλήρω
σε: τό I δον έτος τής ήλ:κίας καί τοϋτο, ένα μή τυχόν άπο- 
κλεισύή έκ τής το-.αύτης ευεργετικής μεταχειρίσεως τό νεα- 
ν.κον ουναμικόν τής χώρας, τό όποιον έν πολλοϊς έςεόήλωσε 
τήν άντίύεσίν του εις τό ο:κτατορ:κόν καύεστώς.

6. Λ:ά τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ άρύρου τίύετα: εις μι
κρός περ:ορ:σμός εις τήν εκτασ:ν τοϋ πρός ά/αγνώρ:σ:ν χρό
νου καί τοϋτο. ένα ο: μέν υπόχρεο: ύητείας ι24μηνος στρα
τιωτική ύποχρέωσις) υπηρετήσουν έπί έπ ιΰ) μήνας, οί οέ 
υποχρεο: έκγυμνάσεως (12μηνος στρατιωτική ύποχρέωσις) έπί 
τρεις . 3) μήνας, προς τόν σκοπόν καί μόνον όπως ύεωρηύοϋν 
γεγυμνασμένο:.

7. Ωσαύτως ο:ά τοϋ αϋτοϋ άρύρου προβλέπετα: ή ο:ο:κη- 
τ:κή καί πο:ν:κή τακτοποίησ:ς τών έκ τούτων καταστάντων 
ανυπότακτων. αίρομένης τής προσύέτου υπηρεσίας των καί 
εςαλε:φομένου τοϋ άπιοποίνου τοϋ άοικήματος τής άνυποτα- 
Ξίας.

S. Έφ 
καλούμε ν

ω υποοα/./.ομεν σχέο’.ον Νόμου ά
::ά τήν ψήφ:σ:ν τουτου.

Εν Αύήναις τή 27 Δεκεμβρίου 1974 
Ο Υπουργός Έύνικής Αμύνης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ 
Βουλευτής Ιωαννίνων

_2>_2-
παρα-

Περί :ατο/.ογ:κης τακτοπο:ήσεως
στρατευσίμων.

τ:νων

1. Ό χρόνος κατά τόν όποιον. "Ελληνες έχοντες συμπλή
ρωσε: τό σέκατον πέμπτον έτος τής ηλικίας των. ίιετέλεσαν 
έν εκτόπισε:, προφυλακίσε: ή φυλακίσε:, κατά τό άπό 21.4. 
1967 μέχρ: καί 23.7.74 χρονικόν ό:άστημα. συνεπεία έκίηλω- 
ύείσης άντ:ύέσεώς των πρός τήν οημιουργηύείσαν άπό τής 
21τς "Απριλίου 1967 κατάστασ:ν. καλύπτε: χρόνον στρατευ
σίμου ύποχρεώσεως τούτων. Ό οΰτω καλυπτόμενος χρόνος οεν 
ούνατα: νά είνα: μείζων:

α. Τών οέκα οκτώ μηνών ο:ά τούς ύποχρέους πλήρους θη
τείας.

ρ. Τών έννέα μηνών ό:ά τούς ύποχρέους έκγυμνάσεως.
γ. Τών οώοεκα μηνών ό:ά τούς έχοντας 5άσε: τής κείμε

νης Νομοθεσίας ο:καίωμα έ π αγοράς πλήρους όητείας καί
ο. Τών ές μηνών ο:ά τούς έχοντας ό'.καίωμα έπαγοράς ύπο

χρεώσεως έκγυμνάσεως.
2. Τυχόν πλεονάζων. κατά τ' ά/ωτέρω. χρόνος έκτοπίσεως.

προφυλακίσεως ή φυλακίσεως καλύπτε: χρόνον, προσ-ύέτου υπη
ρεσίας. έπιίλη-ύείσης ο: οίανόήπονε αιτίαν.

3. ΓΙρόσ-ύετο: υπηρεσία: έπ:όλη-όε:σα: εις καταστά/τας άνυ- 
ποτάκτους τής παρ. 1 αίροντα: αύτοοικαίως άμα τή έκπλη- 
ρώσε: τών ίάσε: τής κείμενης Νομοθεσίας καί τών ο:ατά- 
πεων τοϋ παρόντος Στρατολογικών των υποχρεώσεων.

4. Α! ::ατάπε:ς τοϋ άρ-ύρου 77 Ν.Λ. 720/70 «περί Στρα- 
τολογίαςν έφαρμόζοντα: καί ο:ά τούς όυναμένους νά τακτοπο:η- 
•ύώσ: στρατολογ:κώς ό:ά τών ::ατά=εων τοϋ παρόντος.

δ. Τυχόν καταόληάέντα. υπό τών ανωτέρω, άντ'.σηκώαατα 
5:ά τήν έςαγοράν οίασοήποτε στρατ:ωτ:κής υπηρεσίας ^-ύη- 
τείας. έκγυμνάσεως ή προσθέτων υπηρεσιών). οέν έπ:στρέ- 
φοντα:.

'Λούρον 2.

1. Τό ο:ά τοϋ προηγουμένου άρ-ύρου προόλεπόμενον ευεργέ
τημα παρέχετα: τή αίτήσε: τών έν::αφερομένων. όάσε: στο:- 
χείω·/. κανορ:ζομένων άποφάσεως τοϋ Υπουργού Έύν.κής 
Αμύνης.

2. ’Ωσαύτως πάσα ά/αγκαία λεπτομέρε:α ί:ά τήν έφαρμο- 
γήν τού παρόντος ρυύμίζετα: ::ά όιαταγών τοϋ αϋτοϋ ώς άνω
Υπουργού.

“Αρ-ύρον 3.

Ή ισχύς τού παρόντος άσχετα: άπό τής οημοσ:εύσεώς του 
ο:ά τής Έφημερίοος τής Κυίερνήσεως.

Έν Α·ύήνα:ς τή 27 Δεκεμβρίου 1974 
Ό Ύπνυργός Εύν.κής ‘Αμύνης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-Τ0Σ1ΤΣΑΣ


