
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ —
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου περί άντικαταστάσεως διατάξεων 

τινων τοϋ-Ν.Δ. 720/70 «ΙΙερΙ Στρατολογίας», τοϋ Νόμου 
4/75 «Περί στρατολσΑκής τακτό—οιήσεως κατηγοριών 
τινων στρατευσίμων» και περί ρυθμισεως ετερων στρα
τολογικών τινων ζητημάτων.

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Διά τοϋ παρόντος .σχεδίου νόμου επιδιώκεται ή άντι- 

κατάστασις ενίων διατάςε'.·:'/ τοϋ Ν.Α. /20//0, του Ν, 4//5 
και η θέσπισι ~ ετε*'.»·/ τιιουτω*. ω * α α.'.υτικωτερον εις τας 
κατωτέρω παραγράφου; εκτίθεται.

2. Διά τοϋ άρθρου I τοϋ σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή 
άνττκατάστασις τής παραγράφου I τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. 
720/70 εις τρόπον ώστε τό ευεργέτημα τής απαλλαγής εκ 
της στρατ-ύσεως νά παρέχηται καί εις τούς σπουδαστάς ή 
άποοοίτουε τών Θεολογικών Σχόλων τών ανουτατιον εκ
παιδευτικών ιδρυμάτων Έσιυτερικοϋ. τών 'Ιερατικών Σχο
λών Εσωτερικού καί τών Εκκλησιαστικών Φροντιστη
ρίων ’Εξωτερικού, τούς προτιθεμένους νά περιβληθοϋν τό 
ιερατικόν σχήμα, έφ' όσον κρίνωνται κατάλληλοι προς χει- 
ροτονίαν. Διά της τροποποιήσεως τ αύτής προσδοκάται ότι 
θά έπιτυγχάνηται ή άντιμετώπισις τών ύφισταμένων δυ
σχερείων εις την έπάνδρωσιν, δΓ εφημερίων τών άκριτικών 
περιοχών.
__.3.. “Ινα έπιτευχθή-ό ώς άνω σκοπός ή παράγραφοςίτοϋ,-
ώς είρηται, άρθρου 12 τοϋ Ν.Δ. /20//0 όεον να τροποποιη- 
θή ώς ακολούθως :

«1. ’Απαλλάσσονται της στρατεύσεως οι προτιθεμενοι 
νά περιβληθοϋν τό ιερατικόν σχήμα καί κρινόμενοι. άρμο- 
δίως, κατάλληλοι πρός χειροτονίαν στρατεύσιμοι σπουδα- 
σταί ή απόφοιτοι :

α) Τών Θεολογικών Σχολών, τής ’Αρχιεπισκοπής’Αμε
ρικής, τής Χάλκης, ώς καί ετέρων τοιούτων τοϋ έςωτερικοϋ 
τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθοριζομένων 
διά Άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Άμύνης.

β) Τών Θεο/.ογικών Σχολών τών άνωτέρων ή άνωτάτων 
’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων ’Εσωτερικού.

γ) Τών Ιερατικών Σχολών καί ’Εκκλησιαστικών Φρον
τιστηρίων ’Εσωτερικού.

δ) Τών Θεολογικών Σχολών τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκ
κλησίας ’Εσωτερικού ή ’Εξωτερικού».

4. Διά τοϋ αυτού άρθρου 1 σκοπεΐται καί ή άντικατάστα- 
σις τής παραγράφου 6 τού αυτού, επίσης άρθρου, πρός ήν 
είναι συσχετισμένα καί τά άρθρα 13 (παρ. 4) 15 (παρ. 9), 
16 (παραγ. 4) καί 23 (παραγ 6) τοϋ Ν.Δ. 720/70 ίνα έξα- 
σφαλισθή ή άπαιτουμένη ευελιξία καί καταστή δυνατή ή 
παροχή τών ύπό τών άρθρων τούτων προβλεπομένων εύερ- 
γετημάτων (απαλλαγών, αναβολών) εις οΐανδήποτε κατά- 
στασιν θά. διατελή ή χώρα άναλόγο/ς τών έκάστοτε δυνατο- 
τήτων. Σημειιυτέον ότι άπό 20.7.74, άφ’ ής ή χώρα διατελεϊ 
εις κατάστασιν γενικής έπιστρατεύσεως. ενώ κατά νόμον 
δέν είναι δυνατή ή παροχή τών ώς άνω ευεργετημάτων, εν 
τούτοις ταϋτα εξακολουθούν παρεχόμενα, καθ’ όσον ή μή 
παροχή τούτων δέν άπαγορεύεται έξ είδικωτέρων σοβαρών 
υπηρεσιακών λόγων.

5. ’ Εν τω συνόλω του τό ΐσχϋον άρθρον 12 έχει οΰτο/ς :

«Άρθρον 12.
Απαλλασσόμενοι Σπουδαοταί ή ’Απόφοιτοι Θεολογικών 

Σχολών.
1. ’Απαλλάσσονται τής στρατεύσεως οί προτιθέμενοι 

νά περιβληθοϋν τό ιερατικόν σχήμα καί κρινόμενοι αρμοδίους 
κατάλληλοι πρός χειροτονίαν στρατεύσιμοι σπουδαοταί ή 
απόφοιτοι τών Θεολογικών Σχολών :

α) Τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αμερικής, τής Χάλκης, ώς καί 
ετέρων τοιούτων τοϋ εξωτερικού τής ’Ανατολικής ’Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας καθοριζομένων διά διαταγής τοϋ Ύπυρ- 
γοϋ Εθνικής Άμύνης.

— β) Τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, εσωτερικού ή” 
εξωτερικού.

2. Οί λόγοι απαλλαγής δέον νά ύφίστανται τό βραδύ
τερο·/ μέχρι τής προτεραίας- τής τασσομένης ήμερομηνίας 
άρχικής κατατάξεως εις τό Στράτευμα τών εκ τοϋ αύτοϋ 
Δήμου ή Κοινότητος καί τής αύτής κλάσεως ή κατηγορίας 
στρατευσίμων.

3. Οί ώς άνω απαλλασσόμενοι υπέχουν στρατιωττκάς
ύπν/ρεώσειςκαί ύπόκεινται εις τήν έκπλήρωσιν τούτων κατά 
τά εν Ινεφαλαίω Δ'· οριζόμενα, έάν : ' . ·

α) Διακοψου·/ τά' σπουδάς αυτών καί έφ’ ο τον δέν 
έχουν περιβληθή τό ιερατικόν σχήμα πρό τής τυιαύτης δια
κοπής.

β) Δέν περιβληθοϋν τό ιερατικόν σχήμα τό βραδύτερο-/ 
εντός έτους άπό τής λήξεως τών σπουδών ή. έφ’ όσον απο
περάτωσαν ταύτας πρό τής συμπληρώσει»; τοϋ ύπό τών 
εκκλησιαστικών κανόνι»·/ προβλεπομένου κατωτάτου ορίου 
ήλτκίας πρός χειροτονίαν, έντός έτους .άπό τής συμπληρώ- 
'σεως τοϋ ορίου τούτου, πάντως δέ ούχί πέραν τής 31ης 
Δεκεμβρίου τοϋ έτους κατά τό όποιον συμπληροϋν τό ,εΐκο- 

' στον ένατον έτος τής ήλτκίας.
γ) ’Αποβάλλουν τό ιερατικόν σχήμα πρό τής συμπλη- 

ρώσεως τοϋ πεντηκοστού έτους τής ήλτκίας.
4. Διακοπή ή λήξις τών σπουδών, διά τήν εφαρμογήν

τοϋ παρόντος άρθρου, επέρχεται ώς αΰτη ορίζεται ύπό τών 
άρθρων 18 καί_ 19._____________ ____ _ ________________

5. Οί αρμόδιοι θρησκευτικοί λειτουργοί καί οί διευθυν- 
ταί τών οικείων σχολών εσωτερικού ύποχρε'οϋνται νά,γ/ω- 
στοποιοϋν. εις τό αρμόδιον Στρατολογικόν Γραφεΐον εντός

. δέκα πέντε ήμερών πάσαν .έπερχομένην μεταβολήν έκ τών 
εις τήν ώς άνω παράγραφον 3 άναφερομένων, εύθυνόμενοι 
άλλως κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 133.

6. Αί ύπό τοϋ παρόντος άρθρου προβλεπόμεναι άπαλλ: - 
γαί παρέχονται μόνον εν καίριο ειρήνης ή μερικής έπιστρα
τεύσεως, είναι δέ δυνατόν αύται εις περίπτωσιν έξαιρετικής 
άνάγκης νά περιορίζωνται ή καί νά άπαγορεύωνται διά δια
ταγής τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Άμύνης, κατόπιν προτά- 
σεως τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου ’Ενόπλων Δυνάμεων».

5. “Ινα έπιτευχθή ό έν παραγ. 4 έπιδιωκόμενος σκοπός 
δέον νά άντικατασταθή ή παράγραφος 6 ώς άκολούθως :

«6. Αί ύπό τοϋ παρόντος άρθρου προβλεπόμεναι άπαλ- 
λαγαί είναι δυνατόν, εις περίπτωσιν έξαιρετικής άνάγκης, 
νά περιορίζωνται ή καί νά άπαγορεύωνται διά διαταγής τοϋ 
Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης, κατόπιν προτάσεως τοϋ Αρ
χηγείου Ένοπλων Δυνάμεων».

6. Διά νομοτεχνικήν διευκόλυνσιν τό άρθρο·/ 12 του Ν.Δ. 
720/70, ύπό τήν νέαν του μορφήν, παρατίθεται κατωτέρω :

«Άρθρον 12.
Απαλλασσόμενοι Σπουδασταί ή Απόφοιτοι Θεολογικών 

Σχολών.

1. Απαλλάσσονται τής στρατεύσεως οί προτιθέμενοι 
νά περιβληθοϋν τό ιερατικόν σχήμα καί κρινόμενοι έρμο - 
δίως κατάλληλοι πρός χειροτονίαν στρατεύσιμοι σπουδα
σταί ή άπόφοιτοι :

α) Τών Θεολογικών Σχολών τών Άνωτέρων καί Άνω
τάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ’Εσωτερικού.

β) Τών Θεολογικών Σχολών τής Αρχιεπισκοπής Αμε
ρικής, τής Χάλκης, ώς καί ετέρων τοιούτων τοϋ έξωτερικοϋ 
τής Ανατολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, καθοριζομένων 
διά διαταγής τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης.

γ) Τών 'Ιερατικών Σχολών καί ’Εκκλησιαστικών Φρον
τιστηρίων ’Εσωτερικού.

δ) Τών Θεολογικών Σχολών τής Ρωμαιοκαθολικής Εκ
κλησίας Εσωτερικού ή ’Εξωτερικού.

2. Οί λόγοι απαλλαγής δέον νά ύφίστανται τό βραδύτερο·/ 
μέχρι τής προτεραίας τής τασσομένης ήμερομηνίας άρχι
κής κατατάξεως εις τό Στράτευμα τών έκ τοϋ αύτοϋ Δήμου 
ή Κοινότητος καί τής αύτής κλάσεως ή κατηγορίας στρα
τευσίμων.
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3. Οί ώς άνω απαλλασσόμενοι υπέχουν στρατιωτικά? 
υποχρεώσεις καί ύπόκεινται εις τήν έκπλήρωσιν τούτων κατά 
τά έν Κεφαλαιω Α οριζόμενα, εαν ;

α) Αιακόψουν τάς σπουδάς αυτών καί έφ’ όσον δεν έχουν 
περιβληθή τό ιερατικόν σχήμα προ της τοιαύτης διακοπής.

β) Αέν περιβληθοϋν τό ιερατικόν σχήμα τό βραδύτερον 
έντόε έτους άπό της λήξεως των σπουδών ή, έφ’ όσον απο
περάτωσαν ταύτας πρό της συμπ/.ηρώσεως τοϋ ύπό τών εκ
κλησιαστικών κανόνων προβλεπομένου κατωτάτ ου ορίου 
ηλικίας προς χειροτονίαν, έντός έτους άπό τής συμπληρώ - 
σεως τοϋ ορίου τούτου, πάντως δέ ούχί πέραν της 31ης 
Δεκεμβϊίου τοϋ έτους κατά το όποιον συμπληροϋν τό εικο
στόν ένατον έτος τής ηλικίας.

γ) ’Αποβάλλουν τό ιερατικόν σχήμα πρό τής συμπλη- 
ρώσεως τοϋ πεντηκοστού έτους τής ηλικίας.

4. Διακοπή ή λήξις τών σπουδών, διά τήν εφαρμογήν 
τοϋ παρόντος άρθρου, επέρχεται ώς αΰτη ορίζεται ύπό τών 
άρθρων 18 καί 19.

δ. Οί αρμόδιοι θρησκευτικοί λειτουργοί καί οί διευθυν- 
ταί τών οικείων σχολών έσωτερικοϋ ύποχρεοϋνται να γνω- 
στοποιοϋν εις τό άρμύδιον Στρατολογικόν Γραφεΐον εντός 
δέκα πέντε ήμερών πάσαν έπερχσμένην μεταβολήν έκ τών 
εις τήν ώς άνω παράγραφον 3 άναφερομένων, εύθυνόμενοι 
άλλως κατά τάς διατάςεις τού άρθρου 133.___ ^ 

6. Αί ύπό τοϋ παρόντος άρθρου προβλεπόμεναι άπαλλα- 
γαί είναι δυνατόν εις περίπτωσιν εξαιρετικής ανάγκης, νά 
περιορίζονται ή καί νά απαγορεύονται διά διαταγής τοϋ 
Υπουργού Εθνικής Άμύνης, κατόπιν προτάσεως τοϋ Άνω- 
τάτου Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων».

7. Δεδομένου ότι, ώς προανεφέρθη έν παραγράφω 2, ή 
προτεινομένη προς άντικατάστασιν παράγραφος 6 τοϋ άρ
θρου 12, συσχετίζεται καί πρός τάς παραγράφους, 4 τοϋ 
άρθρου 13, 9 τοϋ άρθρου 15, 4 τοϋ άρθρου 16 καί 6 τοϋ άρ
θρου 23, τοϋ αύτοϋ Ν.Δ. 720/70 παρατίθενται ταϋτα, κατω
τέρω, ώς έχουν, διά νομοτεχνικήν διευκόλυνσιν,

«Άρθρον 13.
’Απαλλασσόμενοι Θρησκευτικοί Αειτουργοί Ίσραηλΐται καί 

Μουσουλμάνοι
1. Απαλλάσσονται τής προς στράτευσιν ύποχρεώσεως 

στρατεύσιμοι :
α) Σπουδασταί ή απόφοιτοι τών έν τώ έξωτερικω ραβ- 

βινικών σχολών Ίσραηλιτικοϋ θρησκεύματος, έφ’ όσον 
έπιθυμοϋν νά καταστούν Ραββΐνοι καί κρίνονται άρμοδίως 
κατάλληλοι πρός τούτο.

β) Ίσραηλΐται καί Μουσουλμάνοι, έφ’ όσον συμπράτ
τουν εις τήν λειτουργίαν κατά τά άντίστοιχα θρησκεύματα 
καί ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι. κατά βεβαίωσιν τοϋ αρμο
δίου Ραββίνου ή Μουφτή δεν δύναται νά τελεσθή τοιαύτη 
άνευ τής συμπράξεως αυτών.

2. 'Ο αριθμός τών κατά τήν ανωτέρω ύποπαράγραφον 1β 
άπαλλασσομένων δέν δύναται νά είναι ανώτερος τών δύο 
δι’ έκάστην Συναγωγήν (ιστορικήν καί ούχί μιδρασίμ) ή 
Τέμενος.

3. Οί ώς άνω απαλλασσόμενοι ύπέχουν στρατιωτικάς 
ύποχρεώσεις καί υπόκεινται εις τήν έκπλήρωσιν τούτων κατά 
τά έν Κεφαλαία) Α' οριζόμενα, εις τάς ακολούθους περι
πτώσεις :

α) Οί σπουδασταί ή απόφοιτοι ραββινικών σχολών, έάν 
δέν άναλάβουν τήν έκπλήρωσιν τών ραββινικών καθηκόντων 
έντός έξ μηνών άπό τής διακοπής ή τής λήςεως τών σπου
δών των ή έάν παύσουν όριστικώς νά ασκούν τά καθήκοντα 
ταϋτα πρό τής συμπληρώσεως τοϋ πεντηκοστού έτους τής 
ηλικίας.

β) Οί Ίσραηλΐται καί Μουσουλμάνοι, έάν πρό τής συμ
πληρώσεως τής αυτής ώς άνω ήλικίας παύσουν όριστικώς 
νά άσκοϋν το λειτούργημα ή διακόψουν τούτο, δι’ οίανδή- 
ποτε αιτίαν, πλέον τοϋ τριμήνου, συνεχώς ή διακεκομμέ- 
νως, έντός τοϋ αύτοϋ ημερολογιακού έτους.

4. Αί παράγραφοι 2, 4, ο καί 6 τοϋ άρθρου 12 έχουν 
άνάλογον έφαρμογήν καί έν προκειμένω».

«Άρθρον Ιό.
Δικαιούμενοι ’Αναβολής Κατατάξεως λόγω Σπουδών..
1. Χορηγείται άναβολή κατατάξεως εις στρατευσίμους 

έγγραφομένους, πρός το σκοπόν φοιτήσεως, εις τά κάτωθι 
έκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά, έσωτερικοϋ 
ή έξωτερικοϋ :

α) Κατωτέρας ή μέσας τεχνικάς. ναυτικάς, πρακτικάς 
ή είδικάς σχολάς, ώς καί γυμνάσια.

β) ’Εκκλησιαστικά? σχολάς ή φροντιστήρια τής ’Ανα
τολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ώς καί πάσης έτέρας 
γνωστής θρησκείας.

γ) Άνωτέρας σχολάς.
δ) Άνωτάτας σχολάς.

V f
2. Ή φοίτησις εις άπαντα τά εις τάς άνώτέρω ύποπα- 

ραγράφους 1ά, Ίβ καί Ίγ έκπαιδευτικά ιδρύματα δέον νά 
είναι τακτική, συνεχής καί ύποχρεωτική. προκειμένου δέ 
περί ιδιωτικών τοιούτων τοϋ έσωτερικοϋ, ταϋτα δέον νά 
είναι άνεγνωρισμένα ύπό τοϋ Κράτους κατά τάς κειμέ- 
νας διατάξεις.

3. Διά τήν χορήγησιν αναβολής προς φοίτησιν εις άνώ- 
τατα έκπαιδευτικά ιδρύματα τοϋ έξωτερικοϋ, απαιτείται 
ή ύπό τοϋ σπουδαστοϋ γνώσις τής ύπό τοϋ ιδρύματος 
χρησιμοποιουμένης διά τήν διδασκαλίαν γλώσσης κατά τάς 
διατάξεις" τοϋ έκάστοτε ίσχύοντος ειδικού νόμου.
■ Διά διαταγής τοϋ Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης δύναται 
νά άπαγορεύηται ή χορήγησις αναβολής λόγω σπουδών 
δι’ έκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών τοϋ έξωτερικοϋ καθο- 
ριζομένων διά τής αυτής διαταγής ή νά όρίζωνται καί έτε- 
ραι προϋποθέσεις διά τήν χορήγησιν τοιαύτης.

4. ' Η άναβολή αΰτη χορηγείται μόνον εις στρατευσί
μους διατελοϋντας νομίμως έκτος τών τάξεο^ τοϋ Στρα
τεύματος. -ft,

5. Κατ’ έξαίρεσιν, έπιτρέπεται ή χορήγησις τοιαύτης 
αναβολής ύπό τήν προϋπόθεσιν τής κατωτέρω "παραγράφου 
6 καί εις κληρωτούς, οί όποιοι μετέσχον εις τάς εισιτηρίου? 
έξετάσεις τών. έν τώ έσωτερικώ άνωτάτων ή δημοσίων 
άνωτέρων σχολών πρό τής εις τό Στράτευμα έμπροθέσμου 
κατατάξεως αυτών, τά δέ άποτελέσματα τών εξετάσεων 
άνεκοινώθησαν μετά τήν κατάταξίν των.

6. Οί λόγοι αναβολής τών στρατευσίμων δέον νά ύφί-
στανται τό βραδύτερον μέχρι τής προτεραίας τής τασσομέ- 
νης ήμερομηνίας άρχικής κατατάξεως τών έκ τοϋ αύτοϋ 
Δήμου ή Κοινότατος καί τής αυτής κλάσεως ή κατηγορίας 
τοιούτων, προκειμένου δέ περί τών μετά τήν ήμερομηνίαν 
ταύτην διατελούντων δι’ οίονδήποτε έτερον λόγον νομίμως 
έκτος τών τάξεων τοϋ Στρατεύματος μέχρι τής προτεραίας 
τής ήμερομηνίας κατά τήν οποίαν ύποχρεοϋνται πρός κατά- 
ταξιν, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι τά νενομισμένα έτη φοιτη- 
σεως ή τά ύπολειπόμενα τοιαϋτα δέν ύπερβαίνουν διά τήν 
χορήγησιν άναβολής τά έν τή παραγράφω 1 τοϋ άρθρου 17 
οριζόμενα αντίστοιχα όρια ήλικίας. ^

7. 'Η χρήσις τής χορηγηθείσης άναβολής "έρχεται άπό 
τής ήμερομηνίας άρχικής κατατάξεως τών έί, τοϋ αύτοϋ 
Δήμου ή Κοινότητος καί τής αύτής κλάσεως ή κατηγορίας 
στρατευσίμων, μετά τών οποίων οί τυχόντες άναβολής Οά 
κατετάσσοντο, Ίέάν δέν εΐχον τύχει τοιαύτης*

8. Διά τούς μεταγενεστέρως τυγχάνοντας άναβολής. ή 
χρήσις ταύτης άρχεται άπό τής ήμερομηνίας κατά τήν όποιαν 
ύπεχρεοϋντο πρός κατάταξίν, ώς έκ τής ειδικής κατηγορίας 
εις τήν οποίαν άνήκουν, διά τούς κληρωτούς δέ άπό τής 
τοιαύτης τής άπολύσεώς των.

9. Ή παράγραφος 6 τοϋ άρθρου 12 έχει άνάλογον έφαρ
μογήν καί έν προκειμένω.

10. Κατά τήν διάρκειαν γενικής έπιστρατεύσεως ή πο
λέμου δύναται ό Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης νά έξουσιο- 
δοτή τά Αρχηγεία τών Κλάδων Ένοπλων Δυνάμεων
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or:toe καλούν προ; κατάταξιν. κατά τάς διατάξεις τής 
παεανράφου 6 τού άρθρου 42. τού; έν αναβολή λόγω σπου
δών διατελούντας.^διακοπτομένης τη; ισχύος αυτής».

«"ΛρΟρον 16.
Δικαιούμενοι ’Αναβολή; Κατατάξεως προς Άπόκτησιν 

Θαλασσίά: Υπηρεσίας.
1. Χορηγείται αναβολή κατατάξεως εις στρατευσίμου: 

κατόχου; φυλλαδίου ναυτικού, οί όττοΐοι τυγχάνουν από
φοιτοι σχολών —αρεχουσών κατά τάς κειμένας διατάξει; 
τό δικαίωμα λήψεως διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού 
Γ' τάξεως ή ράδιοτηλεγραφητού 0' Τάξεως έμπορικού 
ναυτικού, προς τον σκοπόν άττοκτήσεως ή συμπληρώσεως 
τού —ρός τούτο άπαιτουμένου χρόνου Οαλασσία: ύπηρε- 
σίας καί λήψεως τού κατά περίπτωσιν διπλώματος.

2. Λί διατάξει: τής ανωτέρω παραγράφου 1 δύνανται 
διά διαταγής τού Υπουργού Εθνική: Άμύνης νά έπεκτεί-' 
νωνται καί διά την λήψιν οίουδήποτε ετέρου διπλώματος 
ή πτυχίου εμπορικού ναυτικού, διά τό όποιον απαιτείται 
ή άπόκτησις ή συμπλήρωσις ώρισμένου χρόνου θαλασσίας 
υπηρεσίας.

3. ' Η άνα βολή xjtvj χορη-, -εΐται μόνον εις στρατευσί
μους, διατελούντας νομίμως έκτος των τάξεων τού Στρα
τεύματος. — — —_-----------------—·

4. Λί παράγραφοι 6 εως 10 τού άρθρου 15 έχουν ανά
λογου εφαρμογήν καί έν προκειμένω».

«’Άρθρον 23.

Δικαιούμενοι ’Αναβολής.
1. Χορηγείται αναβολή κατατάξεως εις τον υπόχρεων 

προς κατάταξιν στρατεύσιμον, ό όποιος έχει :
α) ’Αδελφόν κληρωτόν.
β) ’Αδελφόν ή άδελφούς ΰποχρέους ταυτοχρόνως μετ’ 

αυτού προς κατάταξιν δι’ έκπλήρωσιν στρατευσίμου ΰπο- 
χρεώσεως καί ανήκοντας εις την αύτήν ή διάφορον κλάσιν.

2. Οί λόγοι αναβολής δέον νά ύφίστανται κατά την 
τασσομένην ημερομηνίαν κατατάξεως τού δικαιουμένου τοι- 
αύτης.

3. Εις τήν περίπτωσιν της άνωτέρω ύποπαραγράφου 
1β ή αναβολή χορηγείται εις τόν νεώτερον άδελφόν, προ- 
κειμένου περί άνηκόντων εις διάφορον κλάσιν ή εις τόν υπό 
τού αρχηγού της οικογένειας ή τού κηδεμόνος προτεινό- 
μενον, προκειμένου περί άνηκόντων εις τήν αύτήν κλάσιν.

4. Λιά κληρωτόν δύνανται νά τύχουν τοιαύτης άναβολής 
δύο έτεροι ή καί περισσότεροι στρατεύσιμοι αδελφοί αύτού, 
ύπόχρεοι προ: κατάταξιν ταυτοχρόνως ή διαδοχικώς.

5. Ό εν ανυποταξία διατελών δεν δικαιούται άναβολής> 
ενώ ό έκπροθέσμως καταταγείς κληρωτός παρέχει τό δι
καίωμα τούτο.

6. Ή παράγραφος 6 τού άρθρου 12 έχει άνάλογον εφαρ
μογήν καί έν προκειμένω».

8. Διά τού άρθρου 2 τού σχεδίου νόμου σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τής παραγράφου 4, τού άρθρου 43, τού 
X. Δ. 720/70 ίνα καθίσταται δυνατή ή στράτευσις τών 
έν αύτή άναφερομένων κατηγοριών στρατευσίμων μόνον 
ισάκις εξυπηρετούνται υπηρεσιακοί άνάγκα:.

9. Έν τώ συνόλω του τό ΐσχύον άρθρο·/ 43 τού X. Δ. 
720/70 έχει οΰτω :

«Άρθρον 43.
’Εξαιρούμενοι τής Προσκλήσεως.

1. ’Εξαιρούνται τής προσκλήσεως καί δέν ύποχρεούν- 
ται προς κατάταξιν, θεωρούμενοι δεδικαιολογημένοι δι’ 
όσον χρόνον ύφίστανται οί λόγοι τής έξαιρέσεως έκ τών 
προσκλήσεων, οί κάτωθι στρατεύσιμοι, έφ’ όσον κατά τήν 
ημερομηνίαν κατά τήν όποιαν οφείλουν νά καταταγοΰν :

α) Νοσηλεύονται εις Σανατόρια ή Νοσοκομεία, κρατικά 
ή δημοτικά, ώς καί εις τοιαύτα λοιμωδών νόσων.

β) Κρατούνται εις φυλακάς ή εις οίανδήποτε ’Αρχήν.
γ) Διατελοΰν εις έκτόπισιν.

2. Διά διαταγής τού 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης δύ- 
νανται νά έξαιρώνται τής προσκλήσεως καί ετεραί κατη- 
γορίαι στρατευσίμων, τών οποίων ή πρόσκλησις δέν θεω
ρείται έπιβεβλημένη ή δέν κρίνεται σκόπιμος.

3. Δύνανται. ωσαύτως, διά διαταγής τού Υπουργού 
Εθνικής Άμύνης, κατόπιν προτάσεως τού Άνωτάτου 
Συμβουλίου ’Ενόπλων Δυνάμεων, νά έξαιρώνται όνομα- 
σττκώς τών προσκλήσεων προς κατάταξιν μέχρι τριών 
έτών, στρατεύσιμοι διατελούντες νομίμως έκτος τών τά
ξεων τού Στρατεύματος καί ευρισκόμενοι εις τό εξωτερικόν, 
οί όποιοι διαπρέπουν εις τάς έπιστημονικάς εργασίας ή 
έρεύνας ή προσφέρουν ύψίστης σπουδαιότητος έθνικάς υπη
ρεσίας, ώς έκ τής προσωπικότητος, τού κύρους καί τής 
έπιστημονικής καταρτίσεώς των.

4. Δύναται ό 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης νά καλή 
προς κατάταξιν στρατευσίμους, έξαιρεθέντας τής_πμ&®κλή- 
σεως κατά τάς διατάξεις τών άνιυτέρω παραγράφων 2 
καί 3, κατά κατηγορίας καί κατόπιν προτάσεως τού Αρ
χηγείου ’ Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω ειδικών ύπηρεσιακών 
αναγκών ή όνομαστικώς καί κατόπιν προτάσεως τού Αρ
χηγείου τού οικείου Κλάδου ’Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω 
μή έπιδεικνυομένης εθνικής διαγωγής».

10, 'Ίνα έπιτευχθή^ό, ώς άνω, έ-/_παρανράφω 8 γτκοπύς, 
δέον νά άντικατασταθή ή παράγραφος 4 τούτου ώς ακο
λούθως :

«4. Δύναται'ό Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης λόγω υπη
ρεσιακών αναγκών, νά καλή προς κατάταξιν στρατευσί
μους, έξαιρεθέντας τής προσκλήσ^ως κατά τάς διατάξεις 
τών άνωτέρω παραγράφων 2 καί 3, κατά κατηγορίας ή 
όνομαστικώς, κατόπιν προτάσεως τού Αρχηγείου -Ενό
πλων Δυνάμεων».

11. Διά νομοτεχνικήν διευκόλυνσιν τό άρθρον 43, τού 
Ν. Δ. 720/70 ύπό τήν νέαν του μορφήν, παρατίθεται κα
τωτέρω :

«"Άρθρον 43.

’Εξαιρούμενοι τής Προσκλήσεως.
1. ’Εξαιρούνται τής προσκλήσεως καί δέν ύποχρεούν- 

ται προς κατάταξιν, θεωρούμενοι δεδικαιολογημένοι δι’ 
όσον χρόνον ύφίστανται οί λόγοι τής έξαιρέσεως έκ τών 
προσκλήσεων, οί κάτωθι στρατεύσιμοι, έφ’ όσον κατά τήν 
ημερομηνίαν κατά τήν όποιαν οφείλουν νά καταταγούν :

α) Νοσηλεύονται εις Σανατόρια ή Νοσοκομεία, κρατικά 
ή δημοτικά, ώς καί εις τοιαύτα λοιμωδών νόσων.

β) Κρατούνται εις φυλακάς ή εις οίανδήποτε ’Αρχήν.
γ) Διατελοΰν εις έκτόπισιν.
2. Δύνανται, ώσαύτως, διά διαταγής τού Υπουργού 

’ Εθνικής Άμύνης. κατόπιν προτάσεως τού Άνωτάτου 
Συμβουλίου ’Ενόπλων Δυνάμεων, νά έξαιρώνται όνομαστικώς 
τών προσκλήσεων πρός κατάταξιν μέχρι τριών έτών, 
στρατεύσιμοι διατελούντες νομίμως έκτος τών τάξεων τού 
Στρατεύματος καί ευρισκόμενο*, εις τό εξωτερικόν, οι όποιοι 
ϊιαπρέπουν εις τάς επιστημονικές εργασίας ή έρεύνας ή προσ
φέρουν ύψίστης σπουόαιότητος Ε-υν.κάς υπηρεσίας, ώς έκ 
της προσωπικότητος. τοϋ κύρους καί τής επιστημονικής 
καταρτίσεώς των.

4. Δύναται ό 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης, λόγω ύπη- 
ρεσιακών άναγκών, νά καλή προς κατάταξιν στρατευσί
μους, έξαιρεθέντας τής προσκλήσεως κατά τάς διατάςεις 
τών άνωτέρω παραγράφων 2 καί 3. κατά κατηγορίας ή 
όνομαστικώς καί κατόπιν προτάσεως τού Αρχηγείου Ενό
πλων Δυνάμεων».

12υ- Διά τού άρθρου 3, τού σχεδίου νόμου, σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τού άρθρου 86 τού ΝΔ 720/70, ίνα παρέ- 
χηται εις τόν Υπουργόν ’Εθνικής Άμύνης εις οίανδήποτε 
κατάστασιν καί άν διατελή ή χώρα ή δυνατότης νά έπιτρέ- 
πη δι’ άποφάσεούς του τήν έξαγοράν τών στρατιωτικών 
υποχρεώσεων τών μέν άνηκόντων άπό σωματικής άπό- 
ψεως εις τήν τρίτην ή τετάρτην κατηγορίαν, εις οίανδήποτε 
κατάστασιν καί εάν ούτοι διατελοΰν, ώστε νά άρθή ή ύφι- 
σταμένη άνισος μεταχείρισις εις ότι αφορά τήν έςαγοράν
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στρατιωτικών υποχρεώσεων παρά προσώπων άνηκόντων 
εις τήν αυτήν κατηγορίαν, των δ’ ετέρων των, έν τώ άρθρω 
τούτω άναφερομένων κατηγοριών, νά έπιτρέπη την έξα- 
γοράν ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι οί άνήκοντες είς τάς κατηγο
ρίας ταύτας έχουν έξαιρεθή η εξαιρούνται των προσκλή
σεων.

13. Το ύπο άντικατάστασιν άρΟρον 86, τοϋ ΝΑ 720/ 
70, έχει ώς ακολούθως :

<ι“Λρύρον S0.
Εξαγορά Στρατευσίμου 'Τποχρεώσεως.

1. Ό Υπουργός Εθνικής Άμύνης δύναται νά έπιτρέπη 
την εξαγοράν τής στρατευσίμου ύποχρεώσεώς (θητείας, 
έκγυμνάσεως ή υπολοίπου τούτων) εις τάς άκολούθους κα
τηγορίας στρατευσίμων, έφ’ όσον εξαιρούνται των προσκλή
σεων ή διατελοϋν νομίμως έκτος των τάξεων τοϋ Στρατεύ-
μ*-ος ^

α) Ύπεχόντων. ύποχρέωσιν έκγυμνάσεως.
β) Κρινομένων, από σωματικής άπόύεως, Ικανών κα

τηγοριών τρίτης η τετάρτης.
γ) Αλλογενών.
δ) Άναχωρούντων νομίμως έξ Ελλάδος μέχρι τής προ

τεραίας τής τασσομένης ημερομηνίας αρχικής κατατάξεως 
εις το Στράτευμα τών έκ τοϋ αύτοΰ Λήμου ή Κοινό τη τος 
καί .τής. αυτής κλάσεως- ή κατηγορίας - στρατευσίμων- και 
έγκαθισταμέιων μονίμως έν τή άλλοδαπή ώς μεταναστών 
έις χώρας, καθοριζομέ-.ας διά διαταγής τοϋ ώς άνω Ύπουρ- 
γοΰ.

ε) Διαμενόντων μονίμως είς τήν αλλοδαπήν.
ζ) Άπολυομένων έκ τοϋ Στρατεύματος δυνάμει τών 

διατάξεων τής ύποπαραγράφου 3α τοϋ άρθρου 54, μόνον έν 
καιρώ ειρήνης η μερικής έπιστρατεύσεως.

2. Διά τήν έοαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος, 
διαμένοντες μονίμως εις άλλοδαπήν ή μόνιμοι κάτοικοι έξω- 
τερικοϋ θεωροϋνται, άσχέτως χρονολογίας κτήσεως τής ελ
ληνικής ιθαγένειας, οί μονίμως καί συνεχώς διαμένοντες 
είς το έξωτερικόν τουλάχιστον από 1ης Ιανουάριου τοϋ 
έτους κατά τό όποιον άγουν τό ένδέκατον έτος τής ηλικίας 
μέΖΡΐ "4? ημερομηνίας τής^ πλήρους εξαγοράς τής στρα
τευσίμου ύποχρεώσεώς των ή τής κατατάξεως εις το Στρά
τευμα προς έκπλήρωσιν ταύτης, έάν δεν έπιθυμοϋν την τοιαύ- 
την έξαγοράν. Ώς χρόνος μονίμου διαμονής εις τήν άλλο
δαπήν λογίζεται καί ό χρόνος τής έν Έλλάδι έλευθέρας παρα
μονής τούτων.

α) ’Επί δωδεκάμηνον, συμφώνους τή ύποπαραγράφου 1β 
τοϋ άρθρου 94.

β) Διά σπουδάς τών τέκνων ομογενών, συμφουνους τή 
ύποπαραγράοω 1γ τοϋ άρθρου 94.»

14. "Ινα έπιτευχθή ό, έν παραγράφω 12 σκοπός, τό 
άρθρον 86 δέον νά άντικατασταθή ώς έν τή επομένη παραγρά
φω έκτίθεται.

«"Αρθρον 86.
Έςαγορά Στρατευσίμου Ύποχρεούσεους

1. Ό Υπουργός Εθνικής Άμύνης δύναται νά έπιτρέ- 
~Χι ·ήν έξαγοράν στρατιωτικών υποχρεώσεων εις τάς άτ/.ο- 
λουύους κατηγορίας στρατευσίμων καί κληρωτών, έε’ όσον 
έςηρέθησαν ή εξαιρούνται τών προσκλήσεουν :

α) 'Υπεχόντων ύποχρέωσιν έκγυμνάσεως.
β) ’Αλλογενών.
γ) Άναχωρούντων νομίμως έξ Ελλάδος μέχρι τής προ

τεραίας τής τασσομένης ήμερομηνίας αρχικής κατατάξεως 
ειή το Στράτευμα τών έκ τοϋ αύτοϋ Δήμου ή Κοινότητος 
καί τής αυτής κλάσεως ή κατηγορίας στρατευσίμων καί 
εγκαθιστάμενων μονίμως έν τή αλλοδαπή ώς μεταναστών 
ε’-ζ Χωρας, καθοριζομένας διά διαταγής τοϋ ώς άνω Υπουρ
γού.

δ) Διαμενόντων μονίμως είς τήν αλλοδαπήν.
ε) Απολυομένων εκ τοϋ Στρατεύματος δυνάμει τών δια

τάξεων τής ύποπαραγράφου 3α τοϋ άρθρου 54!
2., Διά τήν έοαρμογήν τών διατάξεων, τοϋ παρόντος, 

διαμένοντες μονίμως είς άλλοδαπήν ή μόνιμοι κάτοικοι εξω

τερικού θεωρούνται, άσχέτως χρονολογίας κτήσεο/ς τής 
ελληνικής ιθαγένειας, οί μονίμως καί συνεχώς διαμένοντες 
είς τό έξωτερικόν τουλάχιστον άπό 1ης ’Ιανουάριου τοϋ 
έτους κατά το όποιον άγουν τό ένδέκατον έτος τής ηλικίας 
μέχρι τής ήμερομηνίας τής πλήρους εξαγοράς τής στρατιω
τικής των ύποχρεώσεώς ή τής κατατάξεως είς τό Στράτευμα 
πρός έκπλήρωσιν ταύτης, έάν δεν έπιθυμοϋν τήν τοιαύτην 
έξαγοράν. Ώς χρόνος μονίμου διαμονής είς τήν άλλοδαπήν 
λογίζεται καί ό κάτωθι χρόνος τής έν Έλλάδι έλευθέρας 
παραμονής τούτων :

α) Έπί δωδεκάμηνον, ή καθ’ όλην τήν διάρκειαν τών 
έν ήμεδαπή σπουδών των ύπο τάς προϋποθέσεις καί τούς 
περιορισμού; τών ύποπαρανεάοων 1β καί 1γ τοϋ άεθρου 
94.

β) Έπί τετράμηνου άπό τής λήξεως ή διακοπής τών 
σπουδών, προκειμένου περί τών είς τήν ύποπαράγραφον 1γ 
τοϋ αύτοϋ άρθρου 94 ύπαγομένων.

3. Ωσαύτως, ό Υπουργός Εθνικής Άμύνης δύναται νά 
έπιτρέπη τήν έξαγοράν στρατιωτικών ύπο χρεώσεων εις 
στρατευσίμους ή κληρωτούς, ανήκοντας άπ’ άπόύεως σω
ματικής ίκανότητος. είς τήν τρίτην ή τετάρτην κατηγορίαν.

16. Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τοϋ άρθρου 91 τοϋ ΝΔ 720,70 ώστε αί

. απαγορεύσεις τής_άποδημίας. νά. περιορισθοϋν είς τά όλος 
άναγκαϊα διά τήν διασφάλισιν τοϋ θεσμοΰ τής στρατεύσεως 
χρονικά όρια. Κατά ταϋτα δεν θά δύνανται νά αναχωρήσουν 
είς τό έξωτερικόν :

α) Οί ανυπότακτοι καί λιποτάκται διά λόγους" διευκο- 
λύνσεως τών καταδεκτικών Αρχών καί πραγματοποιη- 
σεως τής ποινικής άπειλής.

β) Οί στρατεύσιμοι ή έφεδροι μόνον άπό τής ήμερομη
νίας ύπογραφής τής Δ/γή; προσκλήσεώς των ύπο τά όπλα καί 
ούχί άπό τοϋ 19ου έτους τής ήλικίας των ώς μέχρι τοϋδε. 
Τό χρονικόν διάστημα τής άπαγορεύσεως δεν θά είναι μεΐ- 
ζον τών 40. το πολύ ήμερών.

γ) Τών στρατευσίμων ή εφέδρων τελούντων νομίμως εκ
τός στρατεύματος διά λόγους σπουδών, ύγείας κλπ. μόνον 
κατά τον τελευταιον μήνα τής έκτος στρατεύματος δια
μονής των. καί ούχί καθ’ όλην τήν διάρκειαν ταύτης ώς μέ
χρι τοϋδε.»

17. Έκτιμάται ότι το νέον άρθρον, 0ν έλευθεριώτερον. 
ένώ δεν άφίσταται τοϋ πνεύματος τής παραγράφου 4 τον 
άρθρου 5 τοϋ Συντάγματος κατοχυρώνει έν ταύτώ και τό 
συμφέρον τής πολιτείας.

1S. Τό ύπο άντικατάστασιν άρθρον ill τοϋ ΝΔ 720;/( 
έχει ώς άκολούθως :

«“Αρθρον 91.
ΚατΛγορίαι Ελλήνων Έσουτερικοϋ είς τάς όποιας 

Απαγορεύεται ή Αποδημία.
1. Έν καιρώ ειρήνης, έπιστρατεύσεως (μερικής ή γε

νικής) ή πολέμου απαγορεύεται ή αποδημία είς τήν άλλο
δαπήν καί ή πρός τόν σκοπόν τούτον χορήγησες, άνανέωσι: 
ή θεώρησις διαβατηρίων, ώς καί ή ναυτολόγησες επι πλοίων 
έκτελούντων πλόας είς τό έξωτερικόν. τών άνηκόντων εις 
τάς ακολούθους κατηγορίας καί ύπο τους εν αύταις ανα- 
φερομένους περιορισμούς :

α) Στρατευσίμων : Άπό 1ης Ιανουάριου του έτους κατά 
το όποιον έχουν το δέκατον ένατον έτος τής ηλικίας.

β) Στρατεύσιμον/ ή οπλιτών τής έφεδρειας ύπεχοντων 
οίανδήποτε στρατιωτικήν ύποχρέουσιν ή ύπολοιπον ταύτης 
διατελούντων δέ νομίμως έκτος τών τάςεων του Στρατευ- 
ματο; : Μέχρις έκπληρώσεως τών στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων ή μέχρις συμπληροόσεους τοϋ πεντηκοστού έτου: 
τής ήλικίας.

γ) Έξαιρουμένων ή άπαλλασσομένων τής στρατεύσεου: 
•/.ατά τά: πατάξεις τών άρύρων 10. 12 ν.αι 13: Μέχρι τυμ- 
πληρώτεω; τοϋ πεντην.οατοϋ. έ’τοους τής ηλικίας.
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3) Διατελούντων εν άνυποταξία (στρατευσίμων ή όπλι- 
τών τη; έφεδρείας) η έν λιποταξία (κληρωτών οίασδήποτε 
κατηγορία;) : Μέχρι συμπληροόσεως τοϋ πεντηκοστού έτους 
τή; ηλικίας.

ε) Στρατευσίμων ή οπλιτών της έφεδρείας ύπεχόντων 
ποινικάς συνέπειας λόγω ανυποταξίας ή λιποταξία:. άσ- 
χέτω; ηλικίας.

2. Έφ’ όσον ύφίστανται ειδικοί λόγοι ή συντρέχουν ε
ξαιρετικά·. περιπτώσεις δύναται διά διαταγή; τοϋ Ύπουργοϋ 
Εθνικής Άμύνης νά άπαγορευθή ή άποδημία εις τό εξωτε
ρικόν έφ’ ώρισμένον χρόνον ή άορίστως καί κατά κλάσεις 
ή κατηγορίας καί εις πάντα οπλίτην της εφεδρείας ύπο- 
κείμενον εις στράτευσιν κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 1 
ή έξαιρεθέντα η άτταλλαγέντα τής στρατεύσεως κατά τάς 
διατάξεις των άρθρων 9 καί 14».

19. "Ινα έπιτευχθή ό έν παραγράφω 16 σκοπός δέον τό 
άρθρον 91 νά διατυπωθη ιός άκολούθως :

«Άρθρον 91.
Κατηγορία·, ών απαγορεύεται ή ’Αποδημία.

1. ’Απαγορεύεται ή αποδημία ώς καί ή ναυτολόγησις έπί 
πλοίων έκτελούντων πλόας εις τό εξωτερικόν των :
— α) Άνυποτάκτων καί- λιποτακτών,-------  -

β) Στρατευσίμων ή εφέδρων, κληθέντων προς κατά- 
ταξιν, ώς κληρωτών, έν γένει.

γ) Στρατευσίμων ή εφέδρων, νομίμως έκτος στρατεύ
ματος διατελούντων.

2. Ή κατά τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου 
άπαγόρευσις ισχύει, κατά περίπτωσιν, ώς ακολούθως :

α) Διά τούς έν παραγράφω Ια : ’Από της ημερομηνίας 
κηρύξει»ς των ώς άνυποτάκτων ή λιποτακτών.

β) Αιά τούς έν παραγράφω 1β : ’Από τής ημερομηνίας 
υπογραφής τής διαταγής προσκλήσεώς των προς κατά- 
ταξιν.

γ) Διά τούς έν παραγράφω 1γ :
(1) Άπαλλαγέντας, έν γένει, ή έξαιρεθέντας άπό τής έκ- 

λείψεως τών λόγων τής απαλλαγής ή έξαιρέσεώς των.
(2) Τυχόντας αναβολής κατατάξεως, λόγω σπουδών, 

ή προς συμπλήρωσιν Οαλασσίας ύπηρεσίας : Άπό-_τής λή- 
ςεως ή τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον διακοπής τής άναβολής 
των,

(3) ’Ανήκοντας εις οίανδήποτε ετέραν κατηγορίαν : 
’Από τής πρώτης ημέρας τοϋ τελευταίου μηνός, πρό τής 
έκλείψεως τών λόγων δι’ οΰς διατελοϋν έκτός Στρατεύματος.

2. Διά διαταγής τοϋ Ύπουργοϋ Εθνικής Άμύνης δύ- 
ναται νά άπαγορευθή ή αποδημία εις πάντα στρατεύσιμον 
ή έφεδρον, έφ’ όσον επιβάλλουν τοϋτο ειδικοί λόγοι ή συν
τρέχουν έξαιρετικαί περιστάσεις».

20. Γό άρθρον 91 δεν παρατίθεται αύθις, ώς ικανοποιού
μενης τής νομοτεχνικής ανάγκης, διά τής άναφορας τούτου, 
εν τω συνόλω του εις την προηγουμένην παράγραφον.

21. Διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ σχεδίου νόμου σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τοϋ άρθρου 92 τοϋ ΝΔ 720/70 ώστε καί 
εκείνοι εΐσέτι εις οΰς, κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 91 
άπαγορεύεται ή αποδημία νά είναι δυνατόν νά αναχω
ρήσουν εΐ; τό έςωτερικόν, διά λόγους έκτάκτου άνάγκης, 
έκτιμωμένης παρά τοϋ αρμοδίου Αρχηγείου. Ή Οέσπισις 
τής διατάςεως ταύτης έγένετο διά σκοπούς ανθρωπιστικούς 
ή αντιμετοίπισεως. άλλο/;. άφεύκτων αναγκών (π.χ. ασθέ
νειας). Ή ούσιωδεστέρα, έν τούτοις καινοτομία είναι ή 
κατάργησις τών μέχρι τοϋδε καταβαλλομένων χρηματικών 
εγγυήσεων, μέτρον τό όποιον καθιέρου. μέ βάσιν οικονο
μικά κριτήρια, άνεπιτρέπτου: διακρίσεις τών πολιτών.

22. Τό υπό άνττκ ατά στάσιν ίσχϋον άρθρον 92 τοϋ ΧΔ 
720/70 έχει ώς άκολούθως :

«Άρθρον 92.
Έςαιρέσεις έκ τής άπαγορεύσεως πρός ’Αποδημίαν.

1. Έκ τών άνηκόντων εις τάς κατηγορίας τών ύποπα- 
ραγράφων Ια, 1β καί 1γ τοϋ άρθρου 91 δύναται, διά διατα

γή; τοϋ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Άμύνης,-νά έπιτραπή ή απο
δημία εις τό έξωτερικόν εις τούς κάτωθι :

αή.Έχοντας άπόλυτον ανάγκην μεταβάσεως εις τό έξω
τερικόν διά λόγους υγείας, τής άνάγκης ταύτης, ώς καί τοϋ 
καθ’ υπολογισμόν άπαιτουμένου χρόνου παραμονής έν τώ 
έξωτερικώ πιστοποιουμένων διά γνωματεύσει»; τής Άνω» 
τάτης Υγειονομικής Επιτροπής τοϋ οικείου Κλάδου 
Ενόπλων Δυνάμεων, εις την οποίαν παραπέμπονται διά 
διαταγής τοϋ Αρχηγείου τοϋ αύτοϋ Κλάδου.

β) Τυγχάνοντας άναβολής κατατάξεως λόγω σπουδών 
δι’ έκπαιδευτικά ιδρύματα τοϋ έξωτερτκοϋ. ώς καί εις τούς 
άναμφισβητήτως δικαιουμένους τοιαύτης άναβολής.

γ) Τυγχάνοντας άναβολής κατατάξεως πρός άπόκτησιν 
Οαλασσίας υπηρεσίας, ώς καί εις τούς άναμφισβητήτως 
δικαιουμένους τοιαύτης άναβολής.

δ) Μεταβαίνοντας εις την άλλοδαπήν, προκειμένου νά 
έγγραφοϋν καί φοιτήσουν εις έκπαιδευτικά ιδρύματα τοϋ
εξωτερικού.

ε) Μεταβαίνοντας εις την άλλοδαπήν, όμαδικώς ή άτο- 
μτκώς, διά λόγους επιστημονικούς, έκπαιδευτικούς, καλ
λιτεχνικούς ή άθληττκούς.

ζ) Μεταβαίνοντας εις χώρας τής Εύρώπης, Μέσης Ανα
τολής ή .Μεσογείου διά λόγους οικογενειακούς, έμπορικούς 
έπαγγελματικούς ή τουριστικούς.

η) Μεταναστεύοντας όμαδικώς ή άτομικώς. 
θ) Κεκτημένους φυλλάδιο·/ ναυτικού πρός ναυτολόγησιν 

έπί πλοίων έκτελούντων πλόας εις τό έξωτερικόν.
ι) Τυγχάνοντας σπογγαλιεΐς μέλη σπογγαλιευτικών συγ

κροτημάτων ή πληρώματα ναυαγωσωσττκών, ρυμουλκών ή 
φορτηγών πλοίων χωρητικότητος μέχρι πεντακοσίων κόρων 
έκτελούντων μεταφοράς έμπορευμάτων, προκειμένου να 
ναυτολογηθούν έπί πλοίων έκτελούντων πλόας εις την Με
σόγειον Θάλασσαν ή τον Εΰξεινον Πόντον.

κ) Μεταβαίνοντα εις την άλλοδαπήν τέκνα γονέων στρα
τιωτικών καί δημοσίων έν γένει ύπαλλήλων, ύπηρετουντων 
εις χώρας τοϋ έξωτερικοϋ καί μόνον διά την χώραν εις την 
οποίαν υπηρετούν οί γονείς των.

2. Ή χορήγησις, άνανέωσις ή θεώρησις διαβατηρίων ή 
φυλλαδίων ναυτικού τών άνηκόντων εις τάς περιπτώσεις 
τών άνωτέρω ύποπαραγράφων 1δ, 1ζ καί 1 θ, ένεργειται 
έπί τη καταβολή χρηματικής έγγυήσεως.

Εις περίπτωσιν μή επανόδου αύτών έντός τής τασσο- 
μένης προθεσμίας, ή καταβληθεΐσα χρηματική έγγύησις δι’ 
άποδημίαν δεν έπιστρέφεται εις τούς δικαιούχους. Αΰτη 
θεωρείται ώς πρόστιμο·/ καί περιέρχεται εις τούς πόρους 
τοϋ μετοχικού ταμείου τοϋ οικείου Κλάδου ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, ώς αί κείμεναι διατάξεις ορίζουν.

3. Κατ’ έξαίρεσιν, οί έκ τών ύπαγομένων εις την ώς 
άνω όποτζ:άγροτοον 1. τ/γχάνοντες ύποτρορίχς παρ Ιίρυμά- 
των ή Κ;ατ·.7.ών ά:χών Ετωτε;·.·/.οϋ ή Εξωτερικού ώς ν.ζι 
Οί £*/. τών υπαγόμενων εις τή-/ άνωτέρω όποπζράγρζοον 1-3 
έχοντες τυμπληρώτει -5-ζλατ-ίχ/ ύπηρετίχ/ έξ μηνών αχ. 
άνω οεν ότοχρ:ο>/τα·. εις καταβολήν έγγυήσεως.

4. Ή χρονική περίοδος έντός τής οποίας δύναται νά 
έπιτραπή ή άποδημία εις τό έξωτερικόν τών ύπαγομένων 
εις την άνωτέρω παράγραφον 1, ή διάρκεια τής άποδημιας, 
αί χώραι εις τάς όποιας έπιτρέπεται νά μεταβοϋν, τό ποσό·/ 
τής καταβαλλομένης χρηματικής έγγυήσεως, ώς καί πάσα 
έτέρα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται διά διαταγών τοϋ 
Ύπουργοϋ ’Εθνικής Άμύνης».

23. “Ινα έπιτευχθή ό έν παραγράφω 21 σκοπός, τό άρ
θρον τοϋτο δέον νά διατυπωθή ώς άκολούθως 4

«Άρθρον 92.
’Εξαιρέσεις έκ τής άπαγορεύσεως πρός Άποδημίαν.

1. Δύναται νά έγκριθή ή άποδημία άνηκόντων εις κατη
γορίαν τινά τών έν άρθρω 91 άναφερομένων, διά λόγους 
έπειγουσών έξαιρετικών περιστάσεων, προσηκόντως βε- 
βαιουμένων.

3. Άπόφασις τοϋ Ύπουργοϋ Εθνικής Άμύνης ορίζει 
τά άφορώντα τάς χώρας, εις άς θά έπιτρέπηται ή μετάβασις1
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τά ύποβλητέα δικαιολογητικά, τήν διάρκειαν παραμονής 
εί: τό έΐωτερικόν και πάσαν έτέραν σχετικήν λεπτομέρειαν».

24. Το άρθρον 92 δεν παρατίθενται αϋθις ώς ικανοποιού
μενη; της νομοτεχνικής ανάγκης διά τής αναφοράς τούτου 
έν τώ συνόλω του εις τον προηγουμένην παράγραφον.
' 25. Αία τοϋ άρθρου 6 τοϋ σχεδίου νόμου σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τοϋ άρθρου 93 τοϋ ΝΑ 74/70, θεσπίζοντας 
διαδικασίαν έκδόσεως ή άνανεώσεως διαβατήριο»/ πολύπλο- 
κον εις βαθμόν καθιστώντα τήν τήρησίν της δυσχερή.

26. Το υπό άντικατάστασιν άρθρον 93 έχει ώς άκο/.ού- 
θως :

«Άρθρον 93.
Άρμόδιαι Άρχαί Παροχής Άδειας προς Χορήγησιν Αια- 

βατζ-,ρίων ή Ναυτολόγησιν.
1. Εις τούς άνήκοντας εις τάς κάτωθι κατηγορίας, έκ 

των ΰπαγομένων εις τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 92, ή χο
ρήγησες,' άνανέωσις ή Οεώρησις διαβατηρίων, ώς καί ή 
ναυτολόγησις επί πλοίων έκτελούντων πλόας εις το έξω- 
τερικόν, ενεργειται παρά των αρμοδίων υπηρεσιών των 
Υπουργείων ’Εσωτερικών ή ’Εμπορικής Ναυτιλίας ή τών 
κατά τύπους νομαρχιών ή λιμενικών άρχών, κατόπιν προη- 
γουμένης έγκρίσεως τοϋ Αρχηγείου τοϋ οικείου Κλάδου 
’Ενόπλων Δυνάμεων :

α) Έχοντες άπόλυτον άνάγκην μεταβάσεως εις οίαν- 
•δήποτε χώραν διά λόγους υγείας.

β) Μεταναστεύοντας όμαδικώς ή άτομικώς εις οίαν- 
δήποτε χώραν.

γ) Μεταβαίνονται εις χώρας, καθοριζοζ ένας διά διατα
γής τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Άμύνης, π/.ν,ζ τών ναυτιλλο- 
μένων γενικώς.

δ) Μεταβαίνοντας εις υπερπόντιους χώρας, πλήν τών 
ναυτιλλο μόνων γενικώς καί τών τυγχανόντων ή δικαιου- 
μένων άναμφισβη-.ήτως αναβολής κατατάξεως λόγω σπου
δών.

ε) Στρατευσίμους τών οποίων έπίκειται ή αρχική πρόσ- 
κλησις προς κατάταξιν εις το Στράτευμα : από 1ης ’Ιου
λίου τοϋ έτους κατά τό όποιον άγουν τό εικοστόν έτος τής 
ηλικίας, τής ημερομηνίας ταύτης δυναμένης νά τροποποιή- 
ται διά. διαταγής τοϋ 'Τπουργοϋ Εθνικής Άμύνης.

2. Κατ’ έξαίρεσιν, ή χορήγησις, άνανέωσις ή θεώρησις 
διαβατηρίων τών ΰπαγομένων εις τάς ύποπαραγράφους 1ε 
και 1κ τοϋ άρθρου 92 ένεργεΐται παρά, τής αρμόδιας υπη
ρεσίας τοϋ 1 πουργείου ’Εσωτερικών ή τών κατά τύπους 
νομαρχιών, βάσει πιστοποιητικού τοϋ αρμοδίου Στρατολο
γικού Γραφείου καί σχετικού εγγράφου τοϋ οικείου ιδρύ
ματος, συλλόγου ή τή; αρμόδιας δημοσίας αρχής, ανεξαρ
τήτως τών περιορισμών καί προϋποθέσεων τής άνωτέρω 
παραγράφου 1.

3. Εις έπειγούσας περιπτώσεις έκτιμωμένας παρά τών 
οικείων λιμενικών άρχών. ή ναυτολόγησις σπογγα/.ιέων 
και πληρωμάτων ΰπαγομένων εις τήν ΰποπαράγραφον 1ι 
τοϋ άρθρου 92, εφ’ όσον δεν έχει διαταχθή ή πρόσκλησις 
προς κατάταξιν τών στρατεύσιμο»/ τής αύτής κλάσεως ή 
κατηγορίας, ενεργειται υπο των ίδιων τούτων άρχών, βάσει 
προσφάτου πιστοποιητικού τοϋ αρμοδίου Στρατολογικού 
Γ ραφείου.

4. Ή χορήγησις, άνανέωσις ή Οεώρησις διαβατηρίων, ώς 
και η ναυτολόγησις επι πλοίων εκτελούντων πλύαε εί; τό 
εςωτερικον τών. εκ τών ΰπαγομένων εις τάς διατάξει; 
τοϋ άρθρου 92. μή περιλαμβανομένων εις τάς άνωτέρω 
παραγράφους 1, 2 καί 3. ώς και τών άνηκόντων εις κλά- 
σεις ή κατηγορίας εις τάς οποίας δεν άπαγορεύεται κατά τά; 
διατάςεις του άρθρου 9J ή άποδημία ή ή ναυτολόγησις εί; 
το εςωτερικον, ενεργειται ΰπό τών έν τή ώς άνω παραγρά- 
φω 1 άρχών, βάσει πιστοποιητικού αποδημίας τοϋ αρμο
δίου Στρατολογικού Γραφείου.

Ειδικώς, εις στρατευσίμους ανήκοντας εις κλάσεις κλη- 
Οείσας προς κατάταςιν. έξαιρέσει τών διατελούντων έν 
αναβολή λογω σπουδών διά σχολάς εξωτερικού ή έν άνα-

βολή κατατάξεως προς άπόκτησιν θαλασσίας υπηρεσίας, 
ώς καί εις όπλίτας τής εφεδρείας ’υπέχοντας οίανδήποτε 
στρατιωτικήν ύποχρέο/σιν ή υπόλοιπον ταύτης. διατελοϋν- 
τας δέ νομίμους έκτος τών τάξεων τοϋ Στρατεύματος, δεν 
έπιτρέπεται ή χορήγησις πιστοποιητικού πρός αποδημίαν 
τρεις μήνας προ τής ημερομηνίας έκλείψεως τών λόγων 
διά τούς όποιους διατελοϋν εις τήν κατάστασιν ταύτην.

5. Αιά τούς μή έχοντας συμπληρώσει το δέκατον όγδοον 
έτος τής ηλικίας ούδέν δικαιολογητικόν προς άπόδειξιν τής 
στρατολογικής καταστάσεώς το/ν άπαιτεΐται.

6. Αιά πάσαν, λόγω έπειγούσης ή εκτάκτου ανάγκης, 
έτέραν περίπτωσιν αποδημίας μή ρυθμιζομένην ΰπό τών 
διατάξεων τοϋ άρθρου 92 ή τοϋ παρόντος άρθρου άποφασί- 
ζει ό 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης, κατόπιν προτάσεως τοϋ 
Αρχηγείου τοϋ οικείου Κλάδου ’Ενόπλων Αυνάμεων.

7. Τά δι’ έκάστην περίπτωσιν άπαιτούμενα δικαιο/.ογη 
τικά προς έκδοσιν εγκριτικής διαταγής ή πιστοποιητικού 
αποδημίας καθορίζονται διά διαταγής τοϋ 'Υπουργού Εθνι
κής Άμύνης».

27. "Ινα έπιτευχθή ό έν παραγράφω 25 σκοπός τό άρ
θρον 93 δέον νά άντικατασταθή ώς ακολούθως :

«‘Άρθρον 93.
“Ελεγχος Στρατολογικής Καταστάσεώς Άποδημούντων.

Ι.'Η έκδοσις, άνανέωσις, ή Οεώρησις διαβατηρίων ώς 
καί ή ναυτολόγησις επί πλοίων εκτελούντων πλόας εις το 
εξωτερικόν, ένεργεΐται παρά τών πρός τούτο αρμοδίων 
Άρχών, βάσει πιστοποιητικού τοϋ άρμοδίου Στρατολο
γικού Γραφείου ή έτέρου αποδεικτικού στοιχείου, ή έγ
κρίσεως τοϋ οικείου Αρχηγείου.

2. Ούδείς έλεγχος τής στρατολογικής καταστάσεώς ένερ- 
γεΐται εί: άνήκοντας είς μήπω κληθείσας κλάσεις ή ύπερβάν- 
τας το 50όν έτος τής ηλικίας των.

3. Άπόφασις τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης ορίζει 
πάσαν έτέραν σχετικήν λεπτομέρειαν».

28. Το άρθρον 93 δεν παρατίθεται, aoOt:, ώς ίκανοποι- 
ουμένης τής νομοτεχνικής άνάγκης διά τής αναφοράς τουτου 
έν τώ συνόλω του είς τήν προηγουμένην παράγραφον.

29. Αιά τοϋ άρθρου 7 τοϋ σχεδίου νόμου σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τής παραγράφου 1 άρθρου 94 τοϋ Ν.Α. 
720/70. ώστε νά διευρυνθοϋν τά χρονικά, όρια παραμονής 
είς τήν ημεδαπήν τών διαμενόντων είς το έςωτερικον, ώς 
μεταναστών ή μονίμως έγκατεστημένων. Αιά τής διευρυν- 
σεως ταύτης προσδοκάται πύκνωσις τών άφιςαναχωρησεων 
τοϋ άποδήμου ελληνισμού.

30. ' Η ύπο άντικατάστασιν παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 
94 τοϋ Ν.Α. 720/70 έχει ώ: άκολούθιυς :

«Άρθρον 94.
Αποδημία Ελλήνων ’Εξωτερικού.

1. Αιαμένοντες είς το έξωτερικον 
τες νομίμως έκτος τών τάξεων τοϋ Σ 
κόντας είς τά; άκολούθους κατηγορί

"Ελληνες, διατελοϋν- 
τρατεύματος και άνη- 
ας. άφικνούμεναι εις

τήν ημεδαπήν μέ διαβατήρια τών ήμετέρων ή ςενων 
δύνανται νά άναχωρήσουν έξ Ελλάδος εντός τής δι ε 
κατηγορίαν όριζομένης προθεσμίας, άνευ ελέγχου τή:

αρχών
κάστην
: στρα-

το/.ονικη; καταστασεως των :
α) Έγκατασταθέντες είς το εξωτερικόν <ΰς μετανασται : 

’Εντός τριών μηνών άπο τής άφίξεως καί διά. μιαν μονον 
άφιξιν καθ’ έκαστον ήμερολογιακόν έτος.

β) Μόνιμοι κάτοικοι έξωτερικοϋ : ’Εντός έτους απο της 
άφίξεως καί καθ’ έκάστην άφιξιν.

γ) Άφικνούμενα είς Ελλάδα διά λόγους σπουδών τέκνα 
ό υιογενών έγκατεστημένων είς τό έςωτεκικον : Εντός τριών
μηνών άπο τής συμφώνως τοΐς άρθροις 18 και 19 διακοπής 
ή λήξεω; τών σπουδών των. ύπο τήν προϋπόθεσιν οτι ενε- 
γράφησαν πρός φοίτησιν είς οίονδήποτε εκπαιδευτικόν ίδρυ
μα κατά τό πρώτον μετά τήν άφιςιν άρχύμενον σπουΛαστικόν 
έτος ή έξάμηνον ή είς φροντιστήριο'/ εντός τριών μηνών απο 
τής άφίξεως.



ί —

3) Ένταχθέντες -;.ς ~ήν Άγιογραφικήν Αδελφότητα ή 
μονάζοντες : Έντός. τριμήνου άπό τής ημερομηνίας της 
χορηγήσεις της πρός τούτο άδειας ή, ^ προκειμένου περί 
τοιαύτης διά λόγους υγείας, προ τής λήξεους τής σχετικής 
άδειας.

Λ'.ά τούς εκ τούτων άφικνουμένους διά λόγους σπουδών 
ισχύει ή ανωτέρω ύποπαράγραφος γ».

31. "Ινα έπ.τευχθή ό εν παραγράφω 2!) σκοπός ή παρά- 
—οαφος 1 τοϋ άρθρου 1 ή τοϋ X.Λ. /2θ /Π δέον νά άντικα- 
τασταθή ώς άκολούθους :

«Άρθρο·/ ft'..
Άφιξαναχωρήσεις.διαμενόντουν είς τό Εξωτερικόν.

1. Οί δ'.αμένοντες είς το έξουτερικόν, έφ’ όσον διατελοϋν 
νομίμους εκτός τοϋ στρατεύματος, δύνανται νά παραμείνουν 
έλευθέρους, είς την ημεδαπήν κατά τάς άκολούθους διακρί
νεις :

α) Έγκατασταθέντες είς τό έξωτερικόν ως μετανάσται : 
Έπί τετράοιηνον άπό τής άφίξεους των καί καθ’ εκάστην

3) Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού : Έπί δωδεκάμηνον
άπό τής άφίξεώς των ή καθ’ όλην την διάρκειαν των έν τή 
ημεδαπή σπουδών των. τηρούμενων, απαραιτήτους, τών έν 
τή επομένη ύποπαραγράφου όρων καί προϋποθέσεων.

------ /-) Τέκνα—μονίμους- έγκατε^τημένουν— ε-ΐς—τό—εξωτερικόν
άφικνούμενα είς την ημεδαπήν διά λόγους σπουδών : Καθ’ 
ολην την διάρκειαν τών έν Έλλάδι σπουδών των υπό την 
προϋπόθεσιν ότι ένεγράφησαν προς φοίτησιν είς οίονδήποτε 
εκπαιδευτικόν ίδρυμα κατά τό πρώτον μετά την άφιξίν, 
των άρχόμενον σπουδαστικόν έτος ή έξάμηνον ή ένεγρά- 
φησαν είς Φροντιστήριο·/ εντός τριμήνου άπό τής άφίξεώς 
των. Έν περιπτώσει διακοπής ή λήξεως τών σπουδών των, 
ή διάρκεια τής έν Έλλάδι έλευθέρας παραμονής των περιο
ρίζεται είς τετράμηνο·/.

δ) Ένταχθέντες είς την Άγιογραφικήν ’Αδελφότητα ή 
μονάζοντες : Έπί τετράμηνο·/ άπό τής ημερομηνίας τής 
χορηγήσεως τής προς τούτο άδειας ή, προκειμένου περί 
τοιαύτης διά λόγους υγείας, προ τής λήξεως τής σχετικής 
άδειας.

Διά τούς έκ τούτων άφικνουμένους διά. λόγους σπουδών 
ισχύει ή ανωτέρω ύποπαράγραφος γ».

32. Διά. νομοτεχνικήν διευκόλυνσιν τό άρθρο-/ 94 υπό 
την νέαν του μορφήν παρατίθεται κατουτέρω :

(("Αρθρο·/ 94.

Άφιξαναχουρήσεις διαμενόντων είς τό εξωτερικόν.
1. Οί διαμένοντες είς τό έξωτερικόν, έφ’ όσον διατελοϋν 

νομίμως εκτός τοϋ στρατεύματος, δύνανται νά παραμείνουν 
έλευθέρως, είς την ήμεδαπήν κατά τάς άκολούθους δια
κρίσεις :

α) Έγκατασταθέντες είς τό έξωτερικόν ώς μετανάσται : 
Έπί τετράμηνο·/ άπό τής άφίξεους των καί καθ’ έκάστην 
ίοΐί’.Ί.

β) Μόνιμοι κάτοικοι έξωτερικοϋ : Έπί δωδεκάμηνον 
άπό τής άφίξεώς των ή καθ’ όλην την διάρκειαν τών έν τή 
ήμεδαπή σπουδών των, τηρουμένων, άπαραιτήτως, τών έν 
τή επομένη ύποπαραγράφω όρων καί προϋποθέσεων.

γ) Τέκνα μονίμους έγκατεστη μένουν είς τό έξωτερικόν, άφι
κνούμενα είς τήν ήμεδαπήν διά λόγους σπουδών : Καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν τών έν Έλλάδι σπουδών των ύπό την 
προϋπόθεσιν ότι ένεγράφησ αν πρός φοίτησιν είς οίονδήποτε 
έκπαιδευτικόν ίδρυμα κατά τό πρώτον μετά τήν άφιξίν 
τουν άρχόμενον σπουδαστικόν έτος ή εξάμηνο·/ ή ένεγρά- 
φησαν είς φροντιστήριο·/ έντός τριμήνου άπό τής άφίξεους 
των. Έν περιπτώσει διακοπής ή λήξεως τών σπουδών των 
ή διάρκεια τής έν Έλλάδι έλευθέρας παραμονής των περιο
ρίζεται είς τετράμηνο·/.

δ) Ένταχθέντες είς τήν Άγιοταφικήν άδελφότητα ή 
μονάζοντες : Έντός τετραμήνου άπό τής ήμερομηνίας τής 
χορηγήσεως τής πρός τούτο άδειας ή, προκειμένου περί

τοιαύτης διά λόγου; υγείας, προ τής λήξεως τής σχετικής 
άδειας.

Διά τους εκ τούτων άφικνουμένους διά λόγους σπουδών 
ισχύει ή άνουτέρω ύποπαράγραφος γ.

2. 'Ομοίως, άπαλάσσονται τοϋ ελέγχου τής στρατολο
γικής καταστάσεώ; τω/ διά τό ακόλουθο/ χρο/ικο/ διά
στημα αί κάτωθι κατηγορία'. Έλλήνου/, άσχέτω: έάν -υπέ
χουν στρατιωτικές υποχρεώσεις έξ οίασδήποτε αιτίας:

α) Οί ευρισκόμενοι είς τό εξωτερικόν, έφ’ όσον άφικνοϋν- 
ται είς Ελλάδα, ίνα -υπηρετήσουν ύφ’ οίανδήποτε ιδιότητα 
είς τάς διά διαταγής τοϋ Υπουργού Εθνικής Άμύνης καθο- 
ριζομένας -υπηρεσίας, έγκατεστημένας είς τήν ημεδαπήν καί 
άνηκούσας είς Κράτη συνδεόμενα διά συμμαχίας ή φιλίας 
μετά τής Ελλάδος : Κατά τον χρόνον τής εν τή ήμεδαπή 
διαμονής ύπό τήν άνουτέρω ιδιότητα καί έπί τρεις μήνας 
άπό τής ήμερομηνίας κατά τήν οποίαν έπαυσα/ νά υπη
ρετούν είς τάς -υπηρεσίας ταύτας.

β) Οί έχοντες τήν ιδιότητα τοϋ άντιπροσώπνυ (ύπό τήν 
καθοριζομένην έν τώ ειδικό νόμου έννοιαν) ή τοϋ -υπαλ
λήλου τοϋ ’Οργανισμού 'Ηνωμένων Εθνών: Κατά τον 
χρόνον τής έν τή ήμεδαπή έπισκέψεως ή διελεύσεως έκ 
ταύτης έν τή ένασκήσει τών καθηκόντων τής άρμοδιό- 
τητός των καί επί ένα μήνα άπό τής ήμερομηνίας κατά τήν 
όποιαν έπαυσαν νά. άσκοϋν τά καθήκοντα ταϋτα.

Τών έκ.- τούτων._άνυποτάκτουν άναστέλλεται ή έπί τή 
πράξει ταύτη ποινική δίωξις, δι’ όσον χρόνον άπαλλάσ- 
σονται έκ τοϋ έλέγχου τής στρατολογικής καταστάσεοός των.

3. Κατ’ έξαίρεσιν, δύνανται διά διαταγής τοϋ 'Υπουργού 
Εθνικής Άμύνης νά άπαλλάσσωνται τοϋ έλέγχου τής στρα
τολογικής καταστάσεώς των καί διά περιωρισμένον χρονικόν 
διάστημα, καθοριζόμενο·/ διά τής αυτής διαταγής, "Ελληνες 
τό γένος άφικνούμενοι είς ήμεδαπήν όμαδικώς ή μεμονω
μένους, ύπό τον όρον ότι έχουν τήν ιδιότητα μέλους όργα- 
νώσεως, συλλόγου ή κοινότητος Ελλήνων τοϋ έξωτερικοϋ, 
άσχετους έάν -υπέχουν στρατιωτικάς -υποχρεώσεις έξ οίασ- 
δήποτε αιτίας, πλήν τών ύπεχόντων τοιαύτας λόγω λιπο- 
-ταξίας.

Τών έκ τούτου·/ άνυποτάκτων άναστέλλεται ή έπί τή 
πράξει ταύτη ποινική δίουξις, δι’ όσον χρόνον άπαλλάσσονται 
έκ τοϋ έλέγχου τής στρατολογικής καταστάσεοός των.

4. Οί μή έμπίπτοντες είς τάς διατάξεις τών άνουτέρω 
παραγράφων 1, 2 καί 3 "Ελληνες, διαμένοντες είς τό έξου- 
τερικόν καί άφικνούμενοι είς τήν ήμεδαπήν -υπάγονται, οός 
πρός τον έλεγχον τής στρατολογικής καταστάσεώς των δι’ 
άποδηαίαν ή ναυτολόγησιν, είς τάς διατάξεις τών άρθρων
91 έους 93.

5. Ή χορήγησις, άνανέωσις ή έπέκτασις τών διαβα
τηρίων, ώς καί ή ναυτολόγησις τών είς τό έξουτερικόν δια- 
μενόντουν Έ?.λήνων ένεργεϊται παρά, τών αρμοδίων ελλη
νικών προξενικών άρχών, κατά τά είδικοότερον διά διατα
γής τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης καθοριζόμενα.

6. 'Η παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 91 έχει έφ αρμογήν καί 
έν προκειμένου».

33. Διά τοϋ άρθρου S τοϋ σχεδίου νόμου, σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 96, τοϋ 
Ν.Δ. 720/70 ώστε, νά είναι δυνατή ή έθελουσία κατάταξις 
είς τό Στράτευμα στρατευσίμων ώς κληρωτών προτάκτων 
είς οίανδήποτε κατάστασιν καί άν διατελή ή χοόρα καί οΰχί 
μόνον έν ειρήνη ή μερική έπιστρατεύσει οός προβλέπεται 
σήμερον.

34. Τό ύπό άντικατάστασιν άρθρο·/ 96 τοϋ Χ.Δ. 720/ 
70 έχει ώς ακολούθως :

«"Αρθρον 96.
Διαδικασία Κατατάξεους.

1. Έν ειρήνη ή μερική έπιστρατεύσει είναι δυνατή ή 
έθελουσία κατάταξις εις τό Στράτευμα στρατευσίμου·/ ώς 
κληρωτών προτάκτων πρός έκπλήρωσιν τής στρατευσίμου 
ύποχρεώσεως αύτών, μετά τήν συμπλήρουσιν τοϋ δεκάτου 
έβδομου έτους τής ηλικίας καί προ τής κατά τά έν άρθρου 
42 προσκλήσεώς των.



2. Τά άπαιτούμεν* προσόντα,-τά. σχετικά- τ:ρός- άπόδει- 
ξιν τούτων δικαιολογητικα, ο τροπορ και η προθεσμία υπο
βολή: των, ώρ καί πάσα αναγκαία λεπτομέρεια καθορί
ζονται διά διαταγής τοϋ Υπουργού Έθνική?Ά4μ.ΰνηρ.

3. Δύνανται οί ενδιαφερόμενοι νά ανακαλέσουν έγγρά- 
φωρ ύποβληθεϊσαν αϊτησιν περί κατα.Τάρεώρ των ώρ προ- 
τάκτων, έντόρ τριμήνου άπο τή? ήμερομηνίαρ καταθέσεοαρ 
ταύτηρ».

33. "Ινα έπιτευχθή ό έν παραγράφω 33 σκοπό? δέον νά 
άντικατασταθή ή παράγραφο? 1 τοΰ άρθρου 96, τοϋ Ν.Δ. 
720/70, ώρ άκολούθωρ :

«1. Είναι δυνατή ή εθελούσια κατάταξιρ εΐρ τό Στρά
τευμα στρατευσίμων, ώρ κληρωτών προτάκτων προ? έκ- 
πλήρωσιν των στρατιωτικών των υποχρεώσεων μετά την 
συμπλήρωσιν τοϋ δεκάτου εβδόμου έ’τουρ τήρ ηλικίαρ καί 
πρό τήρ κατά τά έν άρθρω 42 προσκλησεωρ των».

36. Διά νομοτεχνικήν διευκόλυνσιν τό άρθρον 96 τοΰ 
Ν.Δ. 720/70, ύπο τήν νέαν του μορφήν, παρατίθεται κατω
τέρω :

«’Άρθρον 96.
Διαδικασία! Κατατάξει»?.

((1. Είναι δυνατή ή εθελούσια κατάταξι: εις τό Στρά
τευμα στρατευσίμων ώρ κληρωτών προτάκτων πρό? έκ- 
πλήρωσιν τών στρατιωτικών των υποχρεώσεων μετά τήν 
συμπλήρωσιν τοϋ δεκάτου έβδομου" έτους- τήρ ηλικία? καί 
πρό τήρ κατά τά έν άρθρω 42 προσκλήσεώρ των.

2. Τά άπαιτοΰμενα προσόντα, τά σχετικά προ? άπύδει- 
ξιν τούτων δικαιολογητικά, ό τρόπο? καί ή προθεσμία υπο
βολή: των, ώρ καί πάσα άναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται 
διά διαταγής τοϋ 'Υπουργού ’Εθνική: Άμύνηρ.

3. Δύνανται οί ένδιαφερόμενοι \ά άνακαλέσουν έγγρά- 
φω: ύποβληθεϊσαν αϊτησιν περί κατατάξεώς των ώρ —ρο- 
τάκτων, έντός τριμήνου άπό τήρ ημερομηνία? καταθέσεως- 
ταύτηρ».

37. Διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ σχεδίου νόμου, σκοπεΐται ή 
άντικατάστασι: τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 4/75 διά διευκρινι
στικού: καί μόνον σκοπούς καθ’ όσον, έν τή εφαρμογή του 
έν εφανίσθησαν, λόγω τής άσαφοϋ: διατυπώσεώς του πλεΐ- 
σται όσαι άμφιβολίαι, ίδια εις ο,τι αφορά τήν ύπαγωγήν εις 
αύτό τών στρατευσίμων ή κληρωτών. Σημειοϋται ότι διά 
τής έπαναδιατυπώσεως, δεν θίγεται τό ουσιαστικόν περιε- 
χόμενον τοΰ άρθρου τουτου.

38. Τό ύπό άντικατάστασιν άρθρον 2 τοΰ Ν. 4/75 έχει 
ώς άκολούθως :

«Άρθρον 2.
((1. Ή πρό: στράτευσιν ύποχρέωσις άνυποτάκτων έξω- 

τερικοϋ :
α) Οί όποιοι έστερήθησαν τήρ Ελληνική; ιθαγένεια:.
β) Τών όποιων ήκυρώθησαν τά διαβατήρια.
γ) Οί όποιοι έδιώχθησαν βάσει έντάλματορ συλλήψεωρ.
δ) Οί όποιοι έτυχον πολιτικού ασύλου, παρ’ άλλοδαπής 

χώρα:, λόγω άντιδικτατορική: δράσεωρ κατά τό άπό 21ης 
’Απριλίου 1967 μέχρι 23η: Ιουλίου 1974. διάστημα, περιο
ρίζεται εις τον χρόνον εξαμήνου στρατευσίμου ύποχρεώ- 
σεως. Ουτοι δικαιούνται εις εξαγοράν τοϋ ύπολοίπου, άντί 
πεντακοσίων δραχμών, δι’ έκαστον μήνα όφειλομένηρ στρα
τευσίμου ύποχρεώσεωρ.

2. Ώρ προ: τήν άρσιν τών διοικητικών καί ποινικών 
συνεπειών τήρ ανυποταξία: των. εφαρμόζονται τά. έν τι» 
άνωτέρω άρθρω 1 παρ. 4 καί 5 οριζόμενα».

39. "Ινα έπιτευχθή ό έν παραγράφω 37 σκοπό: δέον 
τό άρθρον τοΰτο νά. διαευπωθή ώρ άκολούθωρ :

«Άρθρον 2.
«1. Στρατεύσιμοι, κληρωτοί, ώρ καί άνυπότακτοι, οί- 

τινερ, κατά τό άπό τήρ 21η: ’Απριλίου 1967 μέχρι καί 
τής 23ης Ιουλίου 1974 χρονικόν διάστημα, έδρασαν άντι- 
δικτατορικώς, έν τώ έξωτερικώ, ύποχρεοϋνται εις έκπλη-

ρωσιν εξαμήνου στρατιωτική; υπηρεσίας, δυνάμενοι νά έ:α- 
γορασουν το υττολοιττον αττασων tcov στρατιωτικών των 

..ύποχρεώσεων, έφ’ όσον, συνέπεια τής-άντιδικτατορική: των 
δράσεως :

α) Έστερήθησαν τής 'Ελληνικής Ιθαγένειας.
β) Έτυχον πολιτικού ασύλου.
γ) Έστερήθησαν, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, τοϋ διαβα

τηρίου των.
δ) Έδιώχθησαν βάσει έντάλματορ συλλήψεωρ.
2. Αί παράγραφοι 4 καί 5 τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος 

Νόμου έχουν άνάλογσν εφαρμογήν καί έπί τών ύπαγομένων 
εις τά: διατάξεις τού άρθρου τούτου».

40. Διά τοϋ άρθρου 10 τοϋ νομοσχεδίου σκοπεΐται ή 
άντικατάστασις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4/75 εις τρόπον ώστε :

α) Διά λόγους, ίσης μεταχειρίσεως νά άπολαύουν τών 
αύτών εύεργητημάτων καί οι μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόν
τος καταστάντερ πτυχιοϋχοι ή διπλωματούχοι τών ’Ανώ
τατων Σχολών τοϋ εσωτερικού, ώρ καί οί κατέχοντερ κατά 
τήν αυτήν ήμερομηνίαν σημαίνουσαν θέσιν ειρ άνώτατον 
έκπαιδευτικόν ή Επιστημονικόν 'Ίδρυμα, τοϋ εσωτερικού.

β) Νά έπιτευχθή ή άρσιρ άμφιβολιών δημιουργηθεισών 
κατά τήν εφαρμογήν τοϋ Ν. 4/75.

γ) Νά έπεκταθοϋν αί διατάξει; τούτου καί ειρ τού; άνή- 
κονταρ εις τήν κλάσιν 1965 στρατευσίμου: καί άνυποτάκτους 
ο αριθμός των όποιων δεν υπερβαίνει τού: εκατόν πεντή- 
κοντα τρεις (153).

41. Το ύπό άντικατάστασιν άρθρον 4 τοϋ Ν. 4/75 έχει ώρ 
άκολούθωρ :

«’Άρθρον 4.
((1. Στρατεύσιμοι, άνυπόταγτοι ή μή ή κληρωτοί πτυ- 

χιοϋχοι Άνωτάτων Σχολών τιϋ εξωτερικού άνήκοντες εις 
τήν κλ.άσιν 1964 καί παλαιοτέρας ή κατέχοντερ σημαινού- 
σας θέσεις ειρ άνώτατα έκπαιδευτικά ή έπιστημονικά Ιδρύ
ματα τοϋ εξωτερικού άνεξαρτήτωρ τής κλάσεως εις τήν 
όποιαν ουτοι άνήκουν, δύνανται νά εξαγοράσουν, το ύπό- 
λοιπον τών στρατιωτικών ύποχρειόσεών των. μετά προη- 
γουμένην συμπλήρωσιν εξαμήνου στρατιωτική: ύπηρεσίας.

2. Π ρύσθετοι ύπηρεσίαι. έπιβληθεισαι εις καταστάνταρ 
άνυποτάκτους, αίρονται αύτοδικαίωρ, άμα τή έκπληρώσει 
τήρ κατά τήν προηγουμένην παράγραφον εξαμήνου στρατιω
τική; ύποχρεώσεωρ, έξαλειφομένου καί τοϋ άξιοποίνου τοϋ 
άδικήματορ τής άνυποταξίας».

42. "Ινα έπιτευχθή ό έν παραγράφω 40 σκοπό; δέον τό 
έν λόγω άρθρον νά τροποποιηθή ώς άκολούθωρ :

«"Αρθρον 4.
«1. Στρατεύσιμοι, κληρωτοί ώς καί άνυπότακτοι κλά- 

σεων 1965 καί παλαιοτέρων, καταστάντερ, μέχρι; ισχύος 
τοϋ παρόντος, πτυχιοϋχοι ή διπλωματούχοι άνωτάτηρ σχο
λή; εσωτερικού ή εξωτερικού, ύποχρεοϋνται ειρ έκπλή- 
ρωσιν εξαμήνου στρατιωτική: ύπηρεσίας. δυνάμενοι νά 
εξαγοράσουν το ύπύλοιπον άπασών τών στρατιωτικών των 
ύποχρεώσεων.

2. Ωσαύτως, στρατεύσιμοι, κληρωτοί, ώρ καί άνυπό-
τακτοι πτυχιοϋχοι ή διπλωματούχοι άνωτάτων σχολών, εσω
τερικού ή έξωτερικοϋ, οίτινερ κατά τήν Ιην <])εβρουαρίου 
1975. κατεΐχον. κατόπιν διορισμού ή προσλήψεωρ. σημαί
νουσαν θέσιν Καθηγητοϋ έν γένει, * Υφηγη"θϋ. Έρευνητοϋ 
Επιστημονικού Συνεργάτου. Έπιμελητοϋ. Τακτικού Βοη
θού Καθηγητοϋ ειρ άνώτατον εκπαιδευτικόν ή επιστημονικόν 
ίδρυμα τοϋ εσωτερικού ή έξωτερικοϋ, ύποχρεοϋνται ειρ 
έκπλήρωσιν εξαμήνου στρατιωτική: ύπηρεσίας. δυνάμενοι
νά έξαγοράσουν τό ύπύλοιπον άπασών τών στρατιωτικών 
των ύποχρεώσεων.

3. Ειρ τά: διατάξει: τήρ προηγούμενη; παραγράφου ύπά- 
γονται καί όσοι κατεΐχον σημαίνουσαν θέσιν πρό τήρ Ιηρ 
Φεβρουάριου 1975 ύπό τον όρον οτι κατετάγησαν ειρ το 
στράτευμα έντόρ εξαμήνου άπο τήρ άπομακρύνσεώρ των 
έκ τήρ θέσεωρ ταύτηρ.
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.A__VI παράγραφοι 4 καί 5 τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος
.Νόμου έχουν άνάλογον εφαρμογήν καί έπί των υπαγόμενων 
ειε τάε διατάεειε του αρθεου τουτου».

43. Τό άρθρον 4 δέν παρατίθεται ενταύθα, ώ; ίκανοποιου- 
μένη; τή; νομοτεχνική; ανάγκη; διά τής άναφορά; τούτου 
εν τώ συνόλω του εί; την — ροηγουμένην — αράγραφον.

44. Αιά τοϋ άρθρου 11 τοϋ σχεδίου νόμου σκοπεΐται ή 
ειδική μεταχείρισι; των καταλαβόντων θέσιν τακτικού, έπι- 
κούρου ή εκτάκτου καθηγητοϋ εΐ; ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα τοϋ έξωτερικοϋ. Αιά τής ειδική; ταύτη; μετα- 
χειρίσεω;, συνισταμένη; εΐ; τήν έκπλήρωσιν ύπό τούτων 
μόνον τριμήνου στρατιωτική; υπηρεσίας, — ροσόοκάται η 
δημιουργία κινήτρου δΓ επαναπατρισμόν πολλών επιστη
μόνων διεθνούς κύρους.

45. Προς άποουγήν άποπειρών έπεκτάσεως τή; διατά- 
ξεως ταύτης εις έτέρα; κατηγορία; Ελλήνων επιστημόνων 
τοϋ έξωτερικοϋ, ώ; π.χ. 'Υφηγητών, Ερευνητών, Επιμε
λητών, ’Επιστημονικών Συνεργατών τακτικών βοηθών Κα- 
θηγητών ή άλλων κατηγοριών σημαινουσών θέσεων έκρίθη 
ότι έ'δει νά προστεθή ή παράγραφο; 2.

46. "Ινα έπιτευχθή ό έν τή παραγράφω 44 σκοπό;, τό 
άρθρον δέον νά διατυπωθή ώ; άκολούθως :

_______________ __ ___ «Άρθρον 11----- -------------------------
«1. Οΐ μέχρι καί της 1η; Φεβρουάριου 1975 διορισθέν- 

τε; ή προσληφθέντες εΐ; θέσιν τακτικού ή έπικούρου ή 
εκτάκτου καθηγητοϋ εί; άνώτατον εκπαιδευτικόν ίδρυμα 
τοϋ έξωτερικοϋ, ΰποχρεοϋνται εί; έκπλήρωσιν τριμήνου 
στρατιωτικής ύπηρεσίας δυνάμενοι νά έξαγοράσουν το υπό
λοιπον άπασών τών στρατιωτικών των υποχρεώσεων.

2. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος δέν έχουν έφαρμογήν έπί 
έπιστημόνων κατεχόντων έτέραν σημαίνουσαν θέσιν.

3. Αί παράγραφοι 4 καί 5 τοϋ άρθρ. 1 ώς καί ή παράγρ. 3 
τοϋ άρθρ. 4 έχουν άνάλογον έφαρμογήν καί έπί τών ύπα- 
γομένων εις τάς διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου».

47. Τό άρθρον 11 δέν παρατίθεται ένταϋθα ώς ίκανοποι- 
ουμένης τής νομοτεχνικής ανάγκης διά τής άναφοράς τούτου 
έν τώ συνόλω του, εις τήν προηγουμένην παράγραφον, παρα
τίθεται έν τούτοις τό άρθρον 1 τοϋ Ν. 4/75 αί παράγραφοι 
4 καί 5 τοϋ οποίου συσχετίζονται πεό; τά άεθοα 9, 10 καί 
11.

«"Αρθρον 1.
1. Ό χρόνος κατά τον όποιον "Ελληνες, έχοντε; συμ

πληρώσει τό 15ον έτος τής ήλικίας των, διετέλεσαν έν έκτο- 
πίσει ή φυλακίσει ή καταζητούντο, άποδεδειγμένως, βάσει 
έγγράφων τών πάσης φύσεως καταδιωκτικών άρχών ή 
διετέλεσαν έν αποδεδειγμένη στερήσει τής προσωπική; των 
ελευθερίας, κατά τό άπό 21ης ’Απριλίου 1967 μέχρι καί 
τή; 23ης Ιουλίου 1974 χρονικόν διάστημα, συνεπεία έκδη- 
λωθείση; άντιθέσεώ; των πρός τήν δημιουργηθεϊσαν άπό 
τή; 21η; ’Απριλίου 1967 δικτατορίαν, καλύπτει χρόνον 
στρατευσίμου ύποχρεώσεω; τούτων.

Ό οϋτω καλυπτόμενος χρόνος δέν δύναται νά είναι μεί- 
ζων :

α) Τών δέκα οκτώ μηνών, διά τούς ΰποχρέους πλήρους 
θητείας.

β) Τών εννέα μηνών, διά τούς ύποχρέους έκγυμνάσεως.
γ) Τών δώδεκα μηνών, διά τούς έχοντας βάσει τή; κει- 

μένης νομοθεσίας, δικαίωμα έξαγορά; πλήρους θητεία; καί
δ) Τών έξ μηνών, διά τούς έχοντας δικαίωμα έξαγορά; 

ύποχρεώσεως έκγυμνάσεως.
2. Στρατεύσιμοι, διατελέσαντες είς τινα τών άνωτέρω 

καταστάσεων, περί ών ή παρ. 1, έπί χρονικόν διάστημα 
μεΐζον τών δύο (2) έτών, ΰποχρεοϋνται εις έκπλήρωσιν

μόνο'η τριμήνου στρατιωτικής ύποχρεώσεω;. υετά τήν έκ- 
πλήρωσιν τή; όποια; άπολύονται, θεωρούμενοι έαεδροι 
γεγυμνασμενοι.

3. Γυχόν, πλεονάζων, κατά τά άνωτέρω. χρόνο; έκτο- 
πίσεως. προφυλακίσεως ή φυλακίσεως, καλύπτει χρόνον 
προσθέτου ύπηρεσία; έπιβληθείση; δι’ οίανδήποτε αιτίαν.

4. Πρόσθετοι ύπηρεσίχι, έπιβληθεϊσαι εΐ; καταστάντα; 
άνυποτάκτου; τή; παρ. 1, αίρονται αύτοδικαίως, άμα τή 
εκπληρώσει τών βάσει τή; κειμένη; Νομοθεσία; καί τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος, στρατολογικών υποχρεώσεων.

5. Αί διατάξει; τοϋ άρθρου 77 τοϋ Ν.Α. 720/70 «περί
στρατολογίας», έοαοαόζονται καί διά τούς δυναμένου; νά
τακτοποιηθώσι στρατολογικά);, διά τών διατάξεων τοϋ
παρόντος.

6. Τυχόν καταβληθέντα, ύπό τών άνωτέρω, άντισηκώ-
ματα διά τήν έξαγοράν οίασδήπο-:ζ στρατιωτικής υττηρεσιας
(θητείας, έκγυμνάσεως ή προσθέτων υπηρεσιών) δέν έπι- 
στρέφονται».

48. Έκρίθη σκόπιμος ή διατύπωσις ίδιου άρθρου άφο- 
ρώντο; εΐ; τον καθορισμόν τοϋ χρηματικού ποσού διά τήν 
έξαγοράν έκάστου μηνός στρατιωτική; έν γένει ύποχρεώ- 
σεως.

49. "Ινα έπιτευχθή_ό έν τή προηγουμένη παραγράφω 
σκοπό; τό άρθρον τούτο δέον νά διατυπωθή ώς άκολούθως :

«Άρθρον 12.
Τό καταβαλλόμενον χρηματικόν ποσόν, διά τή·*: έξαγοράν 

έκάστου μηνός ύπολοίπου στρατιωτικής ύποχρεώσεω;, (θη
τείας, έκγυμνάσεως ή πρόσθετον) ύπό τών ύπαγομένων εις 
τάς διατάξει; τών άρθρων 2, 3 καί 4 τοϋ Ν. 4/75 ώς καί 
ΤΙ τοϋ παρόντος ορίζεται είς δραχμάς πεντακόσια;».

50. Κρίνεται σκόπιμος ή έπαναδιατύπωσις, διά διευκρι
νιστικούς λόγους, τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 4/75.

51. Τό ύπό άντικατάστασιν άρθρον 5 τοϋ Ν. 4/75 έχει 
ώς άκολούθως :

«Άρθρον 5.
1. Τά διά τών προηγουμένων άρθρων προβλεπόμενα 

ευεργετήματα παρέχονται, αιτήσει τών ένδιαφερομένων βά
σει στοιχείων καθοριζομένων δι’ άποφάσεων τοϋ Υπουργού 
Εθνική; Άμύνης.

2. Ωσαύτως, πάσα άναγκαία λεπτομέρεια, διά τήν έφαρ
μογήν τοϋ παρόντος ρυθμίζεται διά διαταγών τοϋ αυτού 
Υπουργού».

52. "Ινα έπιτευχθή ό έν παραγράφω 50 σκοπός τό έν 
λόγω άρθρον δέον νά άντικατασταθή ώς άκολούθως :

«1. Ή ύπαγωγή εΐ; τά; διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου 
ένεργεΐται, αιτήσει τών ένδιαφερομένων, βάσει στοιχείων 
καθοριζομένων 3t’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύ- 
νης.

2. Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοϋ αύτοΰ 'Υπουργού ρυθμί
ζεται καί πάσα έτέρα άναγκαία διά τήν έφαρμογήν τοϋ 
παρόντος λεπτομέρεια».

53. Αιά τών μεταβατικών διατάξεων τού άρθρου 14 τοϋ 
σχεδίου νόμου έπιδιώκεται διά λόγους ίση; μεταχειρίσεω; 
ή ύπαγωγή των τό πρώτον άποκτώντων λόγους άπαλλαγής 
τής στρατεύσεως διά Θρησκευτικούς σκοπούς, οίτινε; θά 
ύπηρετοϋν κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ νόμου ή θά διατελοϋν 
νομίμως έκτος Στρατεύματος.

Έν Άθήναις τή 22 Αύγούστου 1975 
'Ο 'Υπουογός Εθνικής Άμύνης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ


