
Έζί τοΰ σχεδίου Νόμου «ζερί άντικαταστάσεως Πατάξεων 
τινων τοΰ Ν’. Λ. 720/70 «ζερί στρατολογίας», τού Νόμου 
4/7δ «ζερί στρατολογικής τακτοζοιήσεως κατηγοριών 
τινων στρατευσίμων» καί ττερε ρυθμισεως στρατολογικών 
τινων ζητημάτων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Προς την Ε' Άναϋεωοητιχήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Ύζό τού ζαρόντος σχεδίου νόμου έζιδιώκεται ή άντι- 
κατάστασις ένίων διατάξεων τοΰ Ν. Λ. 720/ < 0 και τοΰ Νομού 
4/75. ώς καί ή θέσζισις ετέρων τοιοΰτων ζρος τον σκοζον 
ρυθμισεως ένίων στρατολογικών ζητημάτων, ώς άναλυτικω- 
τερον έκτίθεται εις τάς κατωτέρω ζαραγράφους 3 έως 7.

2. Αί ύζό ά/τικατάστασιν διατάξεις του Ν. Α. 720/19 ιΟ 
καί τοΰ Νόμου 4/75 έμφαίνονται εις τό ζροσηρτημενον 
Π αράρτημα.

3. Α:ά τοΰ άρθρου 1 -τοΰ σχεδίου νόμου σκοζείται ή ά;τι- 
κατάστασις τής ζαραγράφου 6 τοΰ άρθρου 12, Ν. Α. 720/ 
1970 —ρος την όζοίαν έχουν συσχετισθή καί τά άρθρα 13 
(ζαράγραφος 4), 15 (ζαράγραφος 9). 16 (εοαράγραοο; 4) 
καί 23 (παράγραφος 6), Γνα έξασφαλισθή ή άζαιτουμενη 
ευελιξία καί νά καθίσταται δυνατή ή ζαροχή των ύζό τών άρ
θρων τούτων ζροβλεζομένων ευεργετημάτων (απαλλαγών καί 
άν.αβολώνΐ, εις οίανδήζοτε κατάστασιν θά 5’.ατελή ή χώρα 
καί άναλόγως τών έκάστοτε υφισταμένων δυνατοτήτων, ώς 
τοϋτο εφαρμόζεται βάσει τής ΐσχυούσης σήμερον διατάξεως. 
Σημειωτέου ότι άζό 20.7.1974, άφ’ ής ή χώρα έτέ-θη εις την 
κατάστασιν τής γενικής έζιστρατεύσεως, δεν είναι, κατά νό
μον, δυνατή ή ζαροχή τών ώς άνω ευεργετημάτων εις τους 
στρατευσίμους, ζαρά τό γεγονός ότι, έζί τού ζαροντος τουλά
χιστον, ύφίστανται δυνατότητες τοιαΰτης ζαροχής.

4. Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ σχεδίου Νόμου τκοζείται ή ά-υτι- 
κατάστασις τής ζαραγράφου 4 τοΰ άρθρου 43 Ν. Δ. 720/ 
1970. ίνα καθίσταται δυνατή ή στράτευτις τών έν αυτή άνα- 
φερομένων κατηγοριών στρατευσίμων, μόνον οσάκις έξυζηρε- 
τοΰνται καθαρώς ύζηρεσιακαί άνάγκαι.

5. Διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ σχεδίου Νόμου σκοζείται 
ή διεΰρυνσις τοΰ άρθρου 4 Νόμου 4/75, εις τρόζον ώστε, 
δια λογους ίσης μεταχειρίσεως, νά άζολαύουν τοΰ αΰτοΰ εύερ- 
γετήματος καί οί μέχρις ένάρξεως ισχύος τοΰ ζαρόντος 
νον.ου καταστάντες ζτυχιοΰχοι Άνωτάτων Σχολών τοΰ 
Εσωτερικού, ώς καί ο! κατέχοντες κατά τήν αυτήν ημε

ρομηνίαν σημαίνουσαν θέσιν εις ά;ώτατα έκζαιδευτικά ή 
έζιστημονικά Ιδρύματα τοΰ Έσωτερικοΰ. Παραλλήλως ζρός 
τήν άρσιν τής υφιστάμενης άνίσου μεταχειρίσεως τών στρατευ
σίμων ή κληρωτών τών αυτών κατηγοριών τοΰ έσωτερικοΰ, 
έζ:τυγχάνεται διά τής άναμορφώσεως τοΰ έν λόγω άρθρου 
και ή αρσις αμφιβολιών καί αδυναμιών οίνων, αΐ όζοίαι ειχον 
δτκιουργηθή έκ τής διατυζώσεω; τοΰ άρθρου 4 Νόμου 
4/75.

6. Δια τοΰ άρθρου 4 τοΰ σχεδίου νόμου σκοζείται ή 
κατ’· έξαιρεσιν ειδική μεταχείρισις τών άζοκτησάντων θέσιν 
τακτικού ή έκτακτου καθηγητοΰ εις ’Ανώτατα Έκζαιδευτι- 
κα Ιδρύματα τοΰ εσωτερικού. Ή ειδική σΰτη μεταχείρισις. 
συνισταμενη εις τήν έζί τρίμηνον μόνον στράτευσιν τών άζο- 
κτησαντων τήν άνωτάτην ταύτην θέσιν τοΰ τακτικού ή έκτά- 
κτου καθηγητοΰ, ητις στρατευσις είναι δυνατόν νά ζραγυ,α- 
τοζοιήτα: και κατά τας θερινας διακοζας. ζροσδοκ.άται ότι 
θζ^ άζοτελέση άξιόλογον κίνητρον διά τον έζαναζατρισμόν 
■ζολλών έζιστην.όνων διεθνούς κύρους.

Προς άζοουγήν άζοζειρών έζεκτάσεως ττις διατάξεως

άλλων κατηγοριών σηυ.αινουσών θέσεων έκρίθη ότι έζρεζε νά 
ζροστεθή, έστω και ως ζλεονασμός, τό δεύτερον έδάφιον τής 
ζασαγράοου 1 τοΰ άρθρου 4.

/., Δια τοΰ άρθρου 5 τοΰ σχεδίου νόκου σκοζείται ή άντι- 
τάστασις ττς ζασαγράοου 1 τοΰ άρθρου 12 Ν.Δ. 720/ 
70. εις τροζον ώστε τό ευεργέτημα τής άζαλλαγής έκ

κα
1970.

τής στρατεύσεως νά ζαρέχηται καί εις τούς σζουδαστϊς ή 
άζοφοίτους τών Θεολογικών Σχολών τών_/Ανωτάτων Εκζαι- 
δευτικών 'Ιδρυμάτων Εσωτερικού, τών 'Ιερατικών Σχολών 
Εσωτερικού καί τών Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων Εσωτε

ρικού. τούς ζράτιθεμένους νά ζεριβληθοΰν τό ιερατικόν σχή
μα. έφ’ όσον κρίνονται κατάλληλοι ζρός χειροτονίαν. Έκ τής 
διευρύνσεως ταύτης τής έν λόγω ζαραγράφου τοΰ άρθρου 
12 ζροσδοκάτα: ότι θά έζιτυγχάνεται ή άντιμετώζισις τών 
υφισταμένων δυσχερειών διά τήν έζάνδρωσιν τής ύζαίθρου καί 
δή τών άκριτικών ζεριοχών δι’ εφημερίων.

8. Διά τοΰ άρθρου 7 τοΰ σχεδίου νόμου ορίζεται διάφο
ρος ημερομηνία ώς ζρός τήν έναρζιν ισχύος έκάστου άρθρου, 
άναλόγως ζρός τόν έζιδιωκόμενον ύφ’ έκάστου σκοζέν. Οΰτω:

α) Αιά τό άρθρον 1. ορίζεται ή 20ή ’Ιουλίου 1974, ήτοι 
ή ημερομηνία άφ’ ής ή χώρα έτέθη εις τήν κατάστασιν τής 
γενικής έζιστρατεύσεως.

β) Αιά τό άρθρον 2. ορίζεται ή 24η ’Ιουλίου 1974. ήτοι 
ή ημερομηνία άφ’ ής άζοκατεστάθη ή δημοκρατική όμαλότης 
εις τήν Ελλάδα.

γ) Αιά τά λοιζά άρθρα ορίζεται ή ήμερομηνία δημοσιεύ- 
σεως τοΰ νόμου διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

9. Έφ’ ω ύζοβάλλομεν τό ζαρόν σχεδιον νόμου ύζό τήν 
ΰμετέραν κρίσιν καί ζαρακαλοΰμεν διά τήν εγκρισιν καί κύ- 
ρωσιν τούτου.

Έν Άθήναις τή 20 Μαΐου 1975------------ -- " ------- -
Ό Ύζουογός ’Εθνικής Άυύνης 

ΕΓΑΓΓΕΛΟΣ ΛΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έμφαίνον τά άρθρα 12. 13, 15, 16. 23. 89 καί 90 Ν.Δ.
72(3/70 «ζερί Στρατολογίας».

’Αζαλλασσόμενοι τής στρατεύσεως.
Άρθρον 12.

’Αζαλλασσόμενοι Σζουδασταί ή Άζόφοιτοι Θεολογικών 
Σχολών.

1. Άζαλλάσσονται τής στρατεύσεως οί ζροτιθέμενοι νά
ζεριβληθοΰν τό ιερατικόν σχήμα καί κρινέμενο: άρμοδίως
κατάλληλοι ζρός χειροτονίαν στρατεύσιμοι σζουδασταί ή άζό- 
φοιτο: τών Θεολογικών Σχολών:

α) Τής Άρχιεζισκοζής ’Αμερικής, τής Χάλκης, ώς καί 
ετέρων τοιούτων τοΰ έσωτερικοΰ τής ’Ανατολικής ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας καθοριζομένων διά διαταγής τού Ύζουργοΰ 
Εθνικής ’Αμύνης.

β) Τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έσωτερικοΰ ή εξω
τερικού.

2. Οί λόγοι άζαλλαγής δέον νά ΰφίστσνται τό βραδύτε
ρο·; μέχρι τής ζροτεραίας τής τασσομένης ημερομηνίας άρ- 
χικής κατατάξεως εις τό Στράτευμα τών έκ τοΰ αύτοΰ Δή
μου ή Κοινότητος καί τής αύτής κλάσεως ή κατηγορίας 
στρατευσίμων.

3. Οί ώς άνω άζαλλασσόμενοι ΰζέχουν στρατιωτικάς ύζο- 
χρεωσεις καί ύζόκεινται είς τήν έκζλήρωσιν τούτων κατά 
τά έν Κεφαλαίω Δ' οριζόμενα, έάν:

α) Διακό'θουν τάς σζουδάς αύτών καί έφ’ όσον δεν έχουν 
ζεριίληθή τό ιερατικόν σχήμα ζρό τής τοιαύτης διακοζής.

β) Δεν ζεριβληθοΰν τό ιερατικόν σχήμα τό βοαδύτερον 
εντός έτους άζό τής λήξεως τών σζουδών ή έφ’ όσον άζε- 
ζεράτωσαν ταύτας ζρό τής συμζληρώσεως τοΰ ύζό τών έκ- 
κλησιαστικών κανόνων ζροβλεζομένου κατωτάτου όσιου ηλι
κίας ζρός χειροτονίαν. έντός έτους άζό τής συμζληρώσεως 
τοΰ ορίου τούτου, ζάντως δέ ούχί ζέραν τής 31ης Δεκεμβρίου 
τοΰ έτους κατά τό όζοίον συμζληροΰν τό εικοστόν ένατον 
έτος τής ηλικίας.

γΐ Άζοβάλλουν τό ιερατικόν σήμα ζρό τής συμζληρώσεως 
τοΰ ζεντηκοστοΰ έτους τής ηλικίας.

4. Διακοζή ή λήξις τών σζουδών. διά τήν έοαρμογήν 
τοΰ ζαρόντος. άοθσου, έζέρχεται ώς αότη όσίζεται ύζό τών 
άρθρων 18 καί 19.
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δ. Οί άρμόϊ ttJ: ·δρηεχ£υτ:κοί λειτουργοί καί ο: ϊ:ευ-$υν- 
τρτί των ο!κείων~εχρλών εσωτερικού έζοχρεοΰντα: νά γνωετο- 
ττοτοΰν—εΙς. .το άρμόίιον Στρατολογικόν Γρερείον εντός ίοκα 
ζέντε ήμερων ζάεαν έζερχομένην μεταβολήν έκ των ε:ς τήν 
ώς άνω ζεράγρερον 3 άνερερομένων, εέίυνομενο: ά/./.ως κετε 
τάς ϊ:αταξε":ς τοέ' άρ-έρου 133.

6. Αί έζό τοέ 'ζερέντος άρ·3?θυ ζροόλεζόμενα: άζε/./.a- 
γαί ζερέχοντα: μόνον εν κειρώ ειρήνης ή μερικής εζιετρε- 
τεέεεως, είνα: όέ ίυνετόν εέτε: ε:ς ζερ:ζτωε:ν ες3:ρετ:·/.ης 
ανάγκης νά ζερ-.ορίζωντα: ή κα: νά άζεγορεέωντε: ::ά ο:ε- 
τεγής τοέ Ύζουργοέ ΈΔν.κής Άμυνης, κετοζ:ν ζροτεεεως 
τοέ Άνωτάτου Συυιβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ά?-5ρον 13.
Άζαλλαεεόμενο: θρηεκευτ:κο; Λεετοεργο·. Ιερ εηλίτε:

•/.at Μουσουλμάνο:.
1. Άζελλάσσονται τής ζρος ιτράτεεείν έζοχρεωσεως τρε-

οι
»)

ν' ' '

νικών εχολών Ίερ
μς·3ν νά κζταϊτοϋν
λ ήλοι — ·· r - ' -j γ- r

Ίερεηλίτα:

ά καταστούν Ραββίνο: y.2! κρίνοντε: άρμοόίως y.aτάλ-

Μουεου/.μενο:, ερ οεον ευμζραττουν 
εις τήν λειτουργίαν κετά τά άντ!στο:χε ΰρηεκεέμετα κεί 
έζό τήν ττρεϋ—ό-Ss-tv ότι. -/.ατά £εβε!ωσιν_ τοέ άρμοόίου Ρεβ- 
βίνοΙΓη Μουρτή. cεν ϊένάταΓνά τελεε·3ή τό:αέτη άνεε τής 
συμζράξεως αέτών.

2. Ό ά?:-$μός των κετά τήν άνωτέρω έζοζαράγρερον 1β 
άζαλλαεεομένων όέν ί ένατα: νά είναι άνώτερες τών όέο ε: 
έκάστην Συναγωγήν (ιστορικήν y.a: οέχί μ:όραείμ) ή Τέμενος.

3. Ο: ώς άνω άζαλλεσσόμενο: έζέχουν στρατ:ωτ:κάη έζο- 
χρεώσεις κε: έζόκειντα: εις τήν έκζλήρωσ:ν τοέτων κατά 
τά έν Κερελαίω Δ' οριζόμενa, εις τάς ακολούθους ττε::- 
ζτώσε:ς:

a) ΟΙ σζουίασταέ ή άττόρ-οιτε: ρεββ:ν:κών σχολών, εάν 
όέν άναλάβουν τήν έκζλήρωσίν τών ραββ:ν:κών καθηκόντων 
έντος εξ μηνών άζό τής όιακοζής ή τής λήξεως τών σζου- 
όών των ή εάν ζαέσουν όρ:ετ:κώς νά άεκοέν τά κε-3ήκοντε 
ταέτα ζρό τής συμζληρώσεως τοέ ζεντηκοστοέ έτους τής 
ηλικίας.

β) Ο! Ίσραηλίτα: y.a: Μουσουλμάνο:, έάν ζρό τής συμ
ζληρώσεως τής 3·έτής ώς άνω ηλικίες ζεόσουν όρ:ετ:κώς 
νά άεκοέν τό λειτούργημα ή ίιακόψουν τούτο, ε;" οίενόήζοτε 
αίτιον, ζλεον τοέ τρ:μήνθε, συνεχώς ή όιεκεκομμένως, εντός 
τοέ βέτοέ ήμερολογ:2κοέ έτους.

4. At ζεράγρεροι 2, 4, 5 y.a: 6 τοέ άρ-έροε 12 έχ 
άνάλογον έραρ,μογήν y.at έν ζροκειμένω.
Άναβολε: κατετάξεως λόγω σζουόών y.a: ετρος άζόκτησι 

•δαλασσίας έζηρεσίες.

Άρ·5ρον 15.
Δικαιούμενο: αναβολής κετατάξεως λόγω σζουόών.

1. Χορηγείτε: άναβολή κ3τ3τάξεως εις στρατευσίμους έγ- 
γραρομένους, εεράς τον σκοζόν ρθ:τήεεως. εις τά κάτω·5: -έκ- 
Ζ3ΐίευτ:κά -ορύμετετ. ;ημόε:ε ή :ό:ωτ:κά. έεωτερ:κεέ ή έξω- 
τερ:κοέ :

a) Κβτωτερες ή μέεες τεχνικές. ν3ετ:κάς. ζρεκτικάς 
ή εΐίίκάς r/ολάς. ώς y.a: γεμνάε:2.

β) Έκκληεΐ3ετ:κάς εχολάς ή ρροντ:ετήρ:ε τής Άνετο- 
λίκής Όρ'5ο:ο=οε Έκκλη·ε:ες. ώς y.a: ζάεης έτέρες γνω- 
ετής -ίρηεκείες.

γ) ’Ανώτερες εχολάς.
:) Άνωτάτες αχολάς.
2. Ή ρ ο: τ η ε: ς εις a~avaa τά ε:ς τάς άνωτέρω έπο rapa- 

γρβροες la. 1β y.a: 1γ έκ-3::εετ:κά ίϊρεμβτε εέον νά ει- 
va: τεκτ:κή. εενεχής y.a: έ-οχρεωτ:κή, -ροκεομένοε ϊέ -ερί 
:ϊ:ωτ:κών το:οετων τοέ έεωτερικοέ, τεέτε εέον νά είνε: -τ)ΐ-

το-.οεμένης ϊ:ά τήν ϊ:Ϊ2εκελ:3ν γ/.ώεεης κετά τάς ε:2τάξε:ς 
τοέ έκάετοτε ίεχεοντος ε:ϊ:κοέ νόμου. Δ:ά ΐ'.ετβγής τοέ Ύ- 
τοεργοέ; Έ-3ν:κής Άμενης ϊένaoa: νά άτεγορεέητε: ή χορή- 
γηε:ς άνεεο/.ής λόγω ετοεεών όί’ εκτε.εεετίκά ίερέμετε χω
ρών τοέ’έξωτερ'.κοέ κενθρ:':μένων ε:ά τής εέτής ;·.οτ2γής 
η νά όρ'ζωντε: y.a: έτερε: τροέτοέέεε:ς ::ά τήν χ:?ήγηε:ν 
το:εέτης.

4. Ή άνεόολή εέτη χορηγείτε; μόνον ε’ς ετρετεεείμοες 
::ετελοέντες νομίμως εκτός τών τάξεων τοέ Στρετεόμετος.

5. Κετ" έξείρεε:’». έτιτρέζετε: ή χορήγηε:ς το:εετης άνε- 
ίολής έζο τήν ζροέζοέεε:ν τής κετωτέρω ζερεγρέροε 6 
y.a: εις κληρωτοές, ο: όζοΐο: μετέεχον εις τάς ε: ε: τ η ρ: c ε ς 
έξετεεε.ς τών έν τώ έεωτερ:κώ άνωτάτων ή οημοείων άνω- 
τέρων εχολών ετρο τής εις τό Στράτεεμε έμζρο-έέεμο. κετε- 
τάξεως εέτών, τά όέ άτοτελέεμετε τών έξετάεεων άνεκ.οι- 
νώνηεεν μετά τήν y.a τ ε τ ε ξ :ν των.

6. Ο: λόγο: άνεόο/.ής τών στρετεεε'μων οέον νά έρίετεν- 
τε: τό ορεοότερον μέχρ: τής ζροτερείες τής τεεεομένης 
ημερομηνίες άρχ:κής κετετάξεως τών έκ τοέ εέτοέ Δήμου 
ή Κοινότητες κε: τής εέτής κλεεεως ή κετηγορίες τοιοέ- 
των, ζροκε'.μένοε :έ ζερ: τών μετά τήν ημερομηνίαν τεέτην 
οιετελοέντων Ε:’ οίονοήζοτε έτερον λόγον νομίμως έκτος τών 
τάξεων τοέ Στρβτεεμετος μέχρ: τής ζροτερείες τής ημερο
μηνίες κετά τήν όζοίεν ύζΟχρεοέντε: ζρος κετάτεξ'.ν, ύζό

—τήν-ζροϋζό-έετιν ότζ τά νενομιομένε- έτη ςτττήοεοΐς'ή "τά υζο- 
λε:ζόμενε το:αέτ3 όέν έτερέείνουν ό:ά τήν χορήγητιν ava- 
όολής τά έν τή ζερεγράςω 1 τοέ ά’ρ·3ρου 17 οριζόμενε 
άντίετο’.χε όριε ηλικίες.

7. Ή χρήε:ς τής χορηγηνείοης άνεόολής άρχετε: άζό
τής ημερομηνίες αρχικής κ.2τετεξεως τών έκ τοέ εέτοέ Δή
μου ή Ινοινότητος y.a: τής εέτής κλεοεως ή κετηγορίες οτρα- 
τευοίμων. μετά τών όζοίων οί τυχόντος άνεόολής ·3ά κετε- 
τεεοοντο. έά-ν όέν είχον τέχει τοιεέτης.

8. Διά τους μετεγενεοτέρως τυγχάνοντας άνεόολής, ή
χρήεις τεέτης άρχετε: άζό τής ήμερονηνίες κατά τήν όζοίεν 
έζεχρεοέντο ζρός κατάτεξ'.ν, ώς έκ τής είόικής κατηγο
ρίας εις τήν όζοίεν άτ/ήκουν. ό:ά τους κληρωτοές όέ άζό 
τής τοιεέτης τής άζολέτεώς των.

9. Ή ζεράγραςος 6 τοέ άρ-έρου 12 έχε: άνά/.ογο·. εφαρ
μογήν κε: έν ζροκε:μένω.

10. Κετά τήν ό:άρκε:εν γενικής έζιετρετεέεεως ή ζολέ- 
μου όένετε: ό Τζουργός Ε-υνικής Άμένης νά έξθυε:οόοτή

;νω^, έντος τά ΆοχηγΣ 12 τών Κλάίων Ένόζλων Δυνάμεων οζως καλούν
-ρος 7.2 τάτ 22 ιν, 7.2τά τάς ::ετά -ό - · ϊ τής ζερεγράρου 6 τοέ

) 12 £*/CjV άρ-Spcj 42., τους έν ά·-εβολή /.όγω εζουόών ί:ατελ:έντες.
οΐί/.ο-τομεν τής ir/is ς εέτής.

2~ίν.':r47iv Ά?·3ρον 16.
Δ:κε:οέμενο: άνεοο/.ής κετετάξεως ζρός άζόκτηπν 

·52/.εε;ίες έζηρεείες.

1. Χορηγείτε: αναβολή κετετάξεως εις ετρετευείμους κα
τόχους ευλλεοίου νευτ:κοέ, ο! όττοΓοε τυγχάνουν άζόεοιτο: 
εχολών ζερεχουεών κετά τάς κε:μένες ό:ατάξε:ς τό όικαίω- 
μα λήψεως ό:ζλώμετος ζ/.ο:άρχθυ ή μηχαν.κοέ Γ' τάξεως 
ή ραό:οτηλεγραρητοέ Β' τάξεως έμζορ:κοέ ναυτικού, ζρός 
τον εκοζόν άζοκτήεεως ή ευμζληρώεεως τοέ ζρος τούτο 
άζ3:τουμένου χρόνου -έελεεείες έζηρεείας κα: λήψεως τοέ 
κετά ζερίζτωειν οιζλώμετος.

2. Α! όιετάξείς τής άτ^ωτέρω ζαραγράφου 1 όένεντα: 
ό:ά ό:3τεγής τοέ Έζουργοέ Ε-3ν:κής Άμένης νά έζεκτεί- 
νωντα: y.a: Β:ά τήν λήψ:ν οίουόήζοτε ετέρου ϊ'.ζλώμετος ή 
ζτυχίου έμζορ:κοέ ναυτικού. ό:ά τό όζοίον άζε:τεϊτα: ή άζό- 
κτηε:ς ή συμζ/.ήρωε:ς ώριεμένου χρόνου -έελεεείες έζηρε-

3. Ή αναβολή αυτή χορηγείτε: μόνον εις ετρετευείμους. 
ί:3τελοέντας νομίμως έκτος τών τάξεων τοέ Στρατεύματος.

4. Αί ζαράγραςο: 6 έως 10 τοέ ap-S?ου 15 έχουν άνά- 
λογον έραρμογήν κα: έν ζροκεεμένω.

Άναβολαί κατατάξεως λόγω ύζηεετοέντος άεελροέ.
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'ApSpov 23. 
Δ:κα::ΰμενε: άναβολή;.

. Χο: ηγείτο: άναβολή κατατάξεω; εί:
; κατάταξ:·; ττ: ;τεύτ:μεν. 5 clcr έχε:: 

α) Λϊελρ;·; κληρωτόν.
β) Άίελοόν ή ά·ϊελρο·ύ; ύκοχρέου; ταύτοχρόνω; μετ αυ- 

·;·«· κρο; καταταξ:·, ϊ:’ έκκλήρωτ:ν ττρατευτ:μου υκοχρεω- 
;ω; y.2: ανήκοντας εί; τήν αυτήν ή ί:άρορ:ν κλάτ:·;.

2. Ο! λίγε: άν αβολή; ίέον va ύρίτταντα: κατά την τοτ- 
-οα,ενην ημερομηνίαν κατατάξεω; τοϋ ::κα:ουμέ·;ου το'.αυτη;.

.·> :« . η ν τεο:κτωτ:ν τ:: o';ω.-τω .···.·-2ν*. £—α...ο 1 μ η
-αβολή χορηγείται εί; τον '.εώτερον άίελρον, κροκειμε-ου 
·::: άνηκόντων εί; ϊ:άοορον -/.λα::·! ή εί; τον ύκο τ:ϋ αρ- 
,ηγοϋ τή; οικογένεια; ή τού κηϊεμόνΟ; κροτε:·;όμενον, κρο- 
ε: μενού τερ: άνηκύντων εί; την αυτήν y.λατ:ν.

:. Δια κληρωτον ούναντα: νά τΰχουν το:αύτη; αναβολή; 
έτερο: ή καί κερ’.ττότερο: ττρατεύτ.μο: άίελρο: αύτοϋ.

τ.νρεο: κρό; καταταξ:·; ταύτοχρόνω; ή ;·.αϊοχ:κώ;.’
·). Ο ϊν ανυποταξία ϊιατελών ϊέν ϊ:κα:ούτα: άναβολή;,

ώ 5 εκκρονέτμω; καταταγεί; κληρωτέ; παρέχε: το ϊ:κα:ω-
α τούτο.4 > υ· » ν.
6. Ή καράγρ αρο; 6 τού άρ-ϋρου 12 έχε: άνάλογον έραρ-^ 

Τγήν"y,α: ενITpsκ ε:μένω I
Άντ:τηκώματ2—ΠρόϊΤ’.μα.

'ApSpov 89.
Υπόχρεο: εί; καταβολήν άντιτηκώματο; κ*: κροατίμου.
1. Ε!; καταβολήν άντιτηκώματο; ύκοχρεοϋντα: οί αίτοϋν-

α) Απαλλαγήν εκ τής ττρατεΰτεω;, βάτε: των ϊιατά- 
εων των apSpcov 12 72: 13.

β) Μεταοοράν εί; ύκοχρέου; έκγυμνάτεως, βάτε: των ϊ:α- 
άξεων τού άρθρου 25.

2. At κερ:κτώτε:ς κατά τά; όκοία; έκ’.βάλλετα: χρημα- 
κον κρόιτ’.μον ορίζοντα: ε!ϊ:κώς 1ν τώ τταρόντε.
3. Ε:; κερίκτωτ:ν άκορρίψεως τής τχετ:κής αίτήτεω;

ε?ή μετατορά; εί? τού; ύκοχρέου; έκγυμνάτεως, τά κατα- 
αλλόμενα κοτά ώ; άντ:τηκώματα έκ:ττρέ;οντα: κατά το
.-.:τυ ε:; τού; ::κα:ονχου; τή αίτήτε: των.
4. Δεν έκιττρέτοντα: τά καταβαλλόμενα κοτάώς:
α) Άντ:τηκώματα των βάτε: άνακρ:βών ττο:χείω·; ή ϊ:- 

α:ολογητ:κών άκαλλαττομενων τή; ττρατεότεω;' ή μεταρε- 
αενων εί; τού; ύκοχρέου; έκγυμνάτεως.
3) Χρηματικά κρόττ:μα ϊ:’ οίονϊήτοτε λόγον, εςα-.ρετε: 

■; τερ'.ττωτεως τή; κατωτέρω ταραγράρου 6.
5_· Τά μή ετ:ττρερομενα τοτά αντ:τηκωμάτων και χρημα- 

/.ών τροετ:μων ~ερ:ερχοντα· ετους —όρου; τοϋ μετοχ:- 
■^"αμε'.ου τοϋ οεκ.ε’.ου Κλαϊου Ένόαλων Δυνάμεων.
“■ Αχρεωττητω; καταβαλλόμενα άντ:τηκώμοττα ή χρημα- 
κά κρόττ:μα εκεττρερονται ές ολοκλήρου ε:ς τους ϊ:κα:ο·ΰ- 
υς τή αίτήτε: των.

Άρ-5ρον 90.
α-Sop:τμό; καταβαλλόμενων άντ:τηκωμάτων, χροττίμων καί 
ηματικών κοτών ϊ:’ εξαγορά·; ττρατ:ωτ:κών ύαοχρεώτεων— 

Π ρο-3ετμ:α:.

1. Τα υκο τοϋ καροντος κροβλεκόμενα ά*;τ:τηκώματα κα: 
ηματ:κα κροττ:μα ορίζοντα:, κατά κερ:κτωτ:ν, ώς κάτω·5:: 
α) Δ:’ άκαλλαγήν εκ τής ττρατεύτεως ουνάμε: τών άρ-

:ων 42 κα: 13: Δραχμα! κέντε χ:λ:άβες.

μ) Δ:α μεταρορχ; εις τους ύκοχρεους έκγυμνάτεως ίυνά-
■ τοϋ apSpou 25: Δραχμα: κεντακότ:α:.
γ) At’ έκαττον χρηματικόν κρόττιμον; Δραχμαί κεντακό-

2. Τα^ καταβαλλόμενα χρηματ:κά κοτά ί:’ εξαγορά·; έκά- 
ου μηνος ττρατευτ:μου ΰκοχρεώτεως (Stjrtia;, έκγυμνά- 
ως η υκολοεκου τούτων) καί έκάττου μηνός κροτ·3έτου 
:ατ:ωτ:κής ύκηρετ:ας κα-$ορϋ1θντα(, κατά κεοίκτωτιν, ϊ:ά 
:ταγής τοϋ Τκουργοί ’ESv-.κής Άμυνης.
3. Τα *ν ταίς ανωτέρω καραγράροις 1 καί 2 χρηματ:κά

κοτά ϊΰνανταε νά άνακροταρμόζωντα: 2:ά ϊ:αταγή; τοϋ ώ; 
ά·;ω Ύκουργοϋ.

4. Δ;" όμοια; ώ; ανωτέρω ό:αταγή; y.aSop :ζ;ν τ α: α: κρο- 
ϋεεμία: κα: ή έρ άκαξ ή κατά εότε:; καταβολή τοϋ χρη- 
αατ'.κεϋ κοτεϋ ε:' εξαγοράν ττρατ:ωτ:κών ΰκονρεώτεων, κλήν 
τών τε::κτώτεων τή; κατωτέρω καραγραρου 5.

5. Οί εξαγοράζοντε; τά; ττρατ:ωτ:κά; ύκοχρεώτε:; των 
βάτε: τών κατωτέρω ε:αταξεων, ΰκοχρεουντα: ε;; την έρ’ 
ακαξ ή ε:; εόο :τα; εξαμηνιαία; εότε:; καταβολήν τοϋ χρη
ματικού κοτού. ώ; άκολουϋω; :

a) Cy: υκαγομενε: ε:; την *κοκαραγρατ.ν 1. ·οϋ .*ν. 
8b: εί ρο τη; ε:; την Ε/.;.αεα αρ:αεω; η ιν.οτ .ή·* κ*.α 
τήν ύκοκαράγραρον Ια τού άρϋρευ 94 τρ:μήνου ελευνερα; 
εν Έλλάϊ: καραμενή;.

3) Οί ύκαγόμενο: εί; τήν ύκοκαράγραρον 1ε τού άρ-ύρου 
86: Πρό τή; εί; τήν ' Ελλάϊ α άρίξεω; ήϊντέ; τή; κατά 
τήν ύκοκαράγραρον Ι,ε τοϋ άρϋρευ 94 εωεεκαμήνου έλευ-ϋέ- 
ρα; έν Ελλάε: καραμενή;.

γ: Ο: ύκαγόμε-ο: εί; τό άρϋρον 87: Εντο; τή; κατά
τήν καρ άγρ άρον 2 τοϋ αύτοϋ αρϋρευ ε:κοτ:τετ: αμήνου ελεο
νόρα; έν Έλλάϊ: καραμονή;.

6. Τά ώ; άνω καταβαλλόμενα χρηματικά κοτά, ώ; καί 
τά καταβαλλόμενα τοιαύτα βάτε: έτέρων ί:2τάξεω·; τού κα-

■ρΦ/'τε; κερίέτχοντα: εί; ’του; "κόρους' τοϋ μετοχ:κοϋ ταμείου 
τοϋ οικείου Ινλάίου Ένόκλων Δυνάμεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έμραίνον τό άρ-Spov 4 τοϋ Νόμου 4/75 «κερί ττρατολογ:- 

κή; τακτοκο'.ήτεως κατηγοριών τ:νων ττρατευτίμων».

'ApSpov 4.
1. Στρατεύτ:μοι, άνυκότακτο: ή μή ή κληρωτοί κτυχ:οϋ- 

χο: Άνωτάτων Σχολών τοϋ έξωτερ:κοϋ άνήκοντες ε:; τήν 
κλάτ:ν 1964 καί καλα:οτέρα; ή κατεχοντε; τημα'.νούτα; ·3έ- 
τε:; εί; άνώτατα έκκα:ίευτ:κά ή έκ:ατημον:κά Ίορύματα τοϋ 
έξωτερικοϋ ά·;εξαρτήτω; τής κλάτεως εις τήν όκοίαν ου- 
το: άνήκουν, ϊύναντα: νά έξαγοράτουν, ·τό ύκάλο:κον τών 
ττρατ:ωτ:κών ύκοχρεώτεών των. μετά κροηγουμένην συμκλή- 
ρωα:ν εξαμήνου ττρατ:ωτ:κής ύκηρετίας.

2. Πρότ-3ετο: ύκηρετία:, έκ:βλη-5είτα: εις καταττάντας 
άνυκοτάκτου;, αίρονται αϋτοϊ:κα:ω; άμα τή έκκληρώαε: τής 
κακά τήν κροηγουμένην καράγραρον εξαμήνου ττρατ:ωτ:κής 
ΰκοχρεώτεως, έξαλε:ρομένου καί τοϋ άξ'.οκοίνου τοϋ άί:κή- 
ματο; τής ά·;υκοταξίας.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΓ
Περί άντ'.καταττάτεως ϊ:ατάξεών τ:νων τοϋ Ν.Δ. 720/70

«κερί Στρατολογίας», τοϋ Νόμου 4/75 «κερί ττρατολο-
γ:κής τακτοκο:ήτεως κατηγοριών τ:νων ττρατευτίμων» καί
κερί ρυ·3μ:τεως ττρατο/.ογ:κών τ:νων ζητημάτων.

Άρ-Spov 1.
Ή καράγραρος 6 τοϋ άρ-3-ρου 12 τοϋ Ν.Δ. 720/70 άντ:- 

κα-ϋίττατα:, ώς άκολούνω; :
«θ. Α: ΰκο τοϋ καρόντο; άρ-5ρου κροβλεκόμενα: άκαλλοο- 

γαί είνα: ϊυνατόν, εις κ1ρ!κτωτ:ν έξα:ρετ:κής άνάγκης, νά 
κερεορίζωντα: ή καί νά άκαγορευωντα; ϊ:ά ϊ:αταγής τοϋ 
'Τκουργοϋ Έ3ν:κής Άμυνης, κατόκ:ν κροτάτεως τοϋ ’Αρ
χηγείου Ένόκλων Δυνάμεων».

'ApSpov 2.
Ή καράγραρος 4 τοϋ άρ·3ρου 43 τοϋ ΝΑ. 720/70 άντ:- 

κα-ϋίττατα:. ώς άκολοϋ-3ως:
«4. Δΰνατα: ό 'Τκουργός Έ-5ν:κής Άμυνης νά καλή κρός 

κατάταξίν ττρατευτίμους, έςα:ρε·5έντας τής κρουκλήτεως 
κατά τάς ϊ:οττάξε:ς τών ά·;ωτέρω καραγράρων 2 καί 3, κατά 
κατηγορίας ή όνοματτ:κώς, λόγω ΰκηρετ:ακών αναγκών καί 
χατόκ:ν κροτάτεως τοϋ ’Αρχηγείου Ένόκλων Δυνάμεων».

'ApSpov 3.
Τό apSpov 4 τοϋ Νόμου 4/75 ‘άντ:χ2-3ίιτατα:, ώς άκο- 

λ^3ως:
«1. Στρατεύτεμο:, άνυκότακτο: ή μή ή κληρωτοί, κατα- 

ττάντες κκυχιοϋχοι Άνωτάτων Σχολών έξωτερεκού ή «τωτε-
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ρί'χοϋ μέχρις ένάρξεως ισχύος τοϋ καρόντος, ανήκοντες εις" 
την κλάσιν 1964 καί καλαιοτέρας, δύνανται νά έήμγοράσουν 
to ύκόλοικον των στρατιωτικών ΰκοχρεώσεών των, μετά κρο- 
ηγουμένην έχκλήρωσιν ίξαμήνου στρατιωτικής ΰκηρεσίας.

2. Ωσαύτως, στρατεύσιμοι, άνυκότακτοι ή μ ή κτυχιοόχοι 
Άνωτάτων Σκελών, ανεξαρτήτως στρατολογικής κλάσεως, 
κατέχοντες κατά τήν έναρξιν ισχύος τοϋ παρόντος σημαίνου- 
σαν δέσιν εις Άνώτατον Έκκαιδευτικόν η Έκιστημονικον 
"Ιδρυμα τοϋ έξωτερικοϋ ή έσωτερικου, δύνανται να έξαγο- 
ράσουν το ύκόλοικον τών στρατιωτικών ΰκοχρεώσεών των, 
μετά κροηγουμένην έκκλήρωσιν έξ αμήν Ου στρατιωτικής ΰκη
ρεσίας. Εις τά; διατάξεις τής καρούσης καραγρά^οο ότά
γοντα: χα! ο: κληρωτοί, ο! όκοίοι χατείχον σημαίνουσαν δέ- 
σιν κρό ένάρξεως τής ισχύος τού παρόντος, ΰκό τον δρον, 
ότι κατετάγησαν εις τδ Στράτευμα εντός εξάμηνου ακο τής 
άκομακρύνσεώς των έκ τής δέσεως ταύτης.

3. Τό χρηματικόν κοσόν εξαγοράς έκάστου μηνός στρα
τευσίμου ΰκοχρεώσεως ΰκό τών έμκικτοντων εις τας ως ανω 
καραγράφους 1 καί 2 ορίζεται εις δραχμάς κεντακΟσιας.

4. Αί σημαίνουσα: δέσεις, κερί ών ή ώς άνω καράγρα-
φος 2, ορίζοντα: διά διαταγής τοϋ Τκουργοΰ Έδνικής Ά
μύνης. ; ; r

5. Πρόσδετοι ΰκηρεσίαι, έκιδληδείσα: εις χαταστάντας 
άνυκοτάχτους, αίροντα: αυτοδικαίως, άμα τή έχκληρώσε: τής 
όρ:ζο,μένης εις τάς ώς άνω καραγράφους 1- καί 2 έξαμή
ν ου στρατιωτικής ΰκοχρεώσεως, έξαλειφομένου καί τοϋ άξιο- 
κοίνου τού αδικήματος τής άνυκοταξίας.

Άρδρον 4.

1. Στρατεύσιμο:, άνυκότακτο: ή μή ανεξαρτήτως στρα
τολογικής κλάσεως, κατέχοντες κατά την έναρξιν ισχύος τοϋ 
καρόντος δέσιν τακτικού ή έκτακτου καδηγητοΰ εις Άνώ- 
τατον Έκκαιδευτικόν "Ιδρυμα τοϋ εξωτερικού, δύναντα: νά 
εξαγοράσουν τό ύκόλοικον τών στρατιωτικών ΰκοχρεώσεών 
των, μετά κροηγουμένην -έκκλήρωσιν τριμήνου στρατιωτικής 
ΰκηρεσίας, αντί κεντακοσίων δραχμών δι’ έκαστον μήνα όφει- 
λομένης στρατευσίμου ΰκοχρεώσεως. Εις τάς διατάξεις τής 
καρούσης καραγράφου ύκάγονται καί οι κληρωτοί, οί όκοίοι 
κατείχον δέσιν τακτικού ή εκτάκτου καδηγητοΰ κρό τής 
ένάρξεως ισχύος τοϋ καρόντος, ΰκό τον δρον ότι κατετάγη- 
σαν εις τό Στράτευμα εντός εξαμήνου άκό τής άκομακρύν- 
σεώς των έκ τής -δέσεως ταύτης.

Ή ανωτέρω έννοια τοϋ τακτικού ή έκτάκτου καδηγητοΰ 
έν ούδεμιά κερικτώσει δύναται νά δεωρηδή ώς έφαρμοζομένη 
εις έτέρας σημαινούσας δέσεις.

2. Πρόσδετοι ΰκηρεσία:, έκιδληδεΐσαι εις χαταστάντας 
άνυκοτάχτους αίροντα: αυτοδικαίως, άμα τή έχκληρώσε: τής 
κατα τήν κροηγουμένην καράγραφον τριμήνου στρατιωτικής 
ΰκοχρεώσεως. έξαλειφομένου καί τοϋ άξιοκοίνου τοϋ άδική- 
ματος τής άνυκοταξίας.

3. Τό ΰκό τής κροηγουμένης καραγράφου 1 κσοδλεκό- 
μενον ευεργέτημα καρέχεται -τή αιτήσει τών ενδιαφερομένων, 
δάσει στοιχείων, καδοριζομένων καρά τοϋ Ύκουργοϋ Έδνι- 
κής Άμύνης.

Άρδρον 5.

Ή καράγραφος 1 τοϋ άρδρου 12 Ν.Δ. 720/70 άντίκαδί- 
σταται, ώς άκολούδως:

«1. Άκαλλάσσοντα: τής στρατεύσεως οί κροτιδέκενο: νά 
κερι-βληδοϋν το ιερατικόν σχήμα κσί χρινέμενοι άρμοδίως 
κατάλληλοι κρός χεοροτονίαν στρατεύσιμο: σκουδασταί ή άκό- 
φοιτοι:

α) Τών θεολογικών Σχολών τής Άρχιεκισκοκής Άμ 
ριχής, τής Χάλκης, ώς καί έτέρων τοιούτων τού έ-ξωτερ 
κοϋ τής ’Ανατολικής Όρδοδόξου Εκκλησίας χαδοριζομ 
νων διά διαταγής τοϋ Ύκουργοϋ Έδνικής Άμύνης.

β) Τών Θεολογικών Σχολών τών Άνωτάτων Έκκαιδε 
τικών Ιδρυμάτων ’Εσωτερικού.

γ) Τών Ιερατικών Σχολών καί ’Εκκλησιαστικών Φροντ 
στηρίων ’Εσωτερικού.

δ) Τών Θεολογικών Σχολών τής Ρωμαιοκαδολικής Έ 
κλησίας Εσωτερικού ή ’Εξωτερικού.

Άρδρον 6.

Πάσα αναγκαία λεκτομέρεια διά τήν έφαρμογήν τού κ 
ρόντος ώς καί τά κροσκΟμιζόμενα δικαιολογητικά ρυδμίζ 
ται διά διαταγής τού ’Τκουργοϋ Έύνικής Άμύνης.

'Αρδρον 7.
Ή ισχύς τοϋ καρόντος άρχεται ώς άκολούδως: 
α) Διά τήν έφαραογήν τοϋ άοδρου 1, άκό 20 Ίουλί 

1974.
β) Διά τήν εφαρμογήν τοϋ άρδρου 2, άκό 24 Ίουλί 

1974.
γ) Διά τήν εφαρμογήν τών λοικών άρδρων, άκό τής δ 

μοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.
Έν Άδήναις τή 20 βίαιου 1975

Ό Ύκουργός Έύνικής Άμύνης 
Ε1ΆΡΓΕΛ0Σ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Άρ. 134/29/·;
Ε Κ Θ Ε ΣΤ Σ

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρδρον 57 ίταρ. 
τοϋ Συντάγματος) έκί τοϋ σχεδίου Ν. Διατάγματος τ 
Ύκουργείου Έδνικής Άμύνης «κερί -άντ:καταστάσεως τ 
καρ. 6 τοϋ άρδρου 12 τοϋ ΝΆ. 720/1970 κερί Στρ 
τολογίας».
Διά τών διατάξεων τών άρδρων 12, 13, 15. 16 καί ί 

τοϋ Ν. Δ/τος 720/1970 έδεσκίσδη, ότι άκαλλάσσονται τ 
στρατεύσεως οί κροτιδέμενοι νά κεριόληδοϋν τό Ίερατικ 
Σχήμα καί κρινόμενοι κατάλληλοι διά χειροτονίαν, οί δρ 
σκευτικοί λειτουργοί Ίσραηλίται καί Μουσουλμάνοι χλκ., 
καιοϋντα: δέ άναδολής κατατάξεως ο! στρατεύσιμο: οίτιν 
είναι εγγεγραμμένοι εις ώρισμένα έκκαιδευτιχά Ιδρύματα, 
κάτοχοι φυλλαδίου ναυτικού άκόφ&ιτο: Σχολών κρός άκόκτ 
σιν δαλασσίας ΰκηρεσίας καί οί λόγω ΰκηρετοϋντες άδελφ: 

Έξ άλλου, διά τών διατάξεων τής καρ. 6 τού άρδρ 
12 τοϋ ώς ανωτέρω ΝΆ. 720/70 ορίζεται ότι αί ώς ά 
στρατιωτικά! άκαλλαγαί καί άναϊολαί κατατάξεως κκρέχ 
ται μόνον έν καιρώ ειρήνης ή μερικής έκιστρατεύσεως.

Ήδη. διά τών διατάξεων τού νομοσχεδίου, άντιχαδιστ 
μένης τής καρ. 6 τοϋ άρδρου 12 τοϋ ΝΆ. 720/1970, κα; 
χεται ή ευχέρεια εις τόν Τκουργόν Έδνικής Άμύνης όκι 
έκιτρέκη. κεριορίζη ή καί άκαγορεύη τήν καροχήν τών ι 
ανω ευεργετημάτων εις οίανδήκοτε κατάστασιν καί έάν δ 
τελή ή Χώρα ήτοι, εις κερίοδον ειρήνης, μερικής ή γενικ 
έκιστρατεύσεως.

Έκ τών κροτεινομένων διατάξεων δεν κροκαλείτα: δακά 
εις δάσος τοϋ Κρατικού Π ροϋκολογισμοϋ.

Έν Άδήναις τή 9 Σεκτεμδρίου 1974
Ό Γενικός Διευδυντής

I. Η. ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΣ


