
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως 
y.xl καταογήσεως διατάξεών τόνων τοϋ ΝΛ 720/70 «Περί 
Στεχτολ,ογίχς» τοϋ Ν. 4/75 «Περί στρατολογικής τχ- 
κτόποιήσεως κατηγοριών τινων στρατευσίμων» καί τοϋ 
Ν 160/75 «Περί άντικχταστχσεως διατάξεων τινων τοΰ 
ΝΛ 720/70 καί τοϋ Ν. 4/75».

ΖΓοός ,τψ' Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Διά τοϋ προωθουμένου νομοσχεδίου σκοπεϊται ή 
τεοποποίησις, συμπλήρωσις καί κχτάργησις διατάςεών τινων 
•τοϋ ΝΛ 720/70, τοϋ Ν 4/75 κχί Ν 160/75 ώς άναλυτικώ- 
τεεον εν τοϊς έπομένοις εκτίθενται.

2. Λιχ τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου Νόμου καθορίζεται αύ- 
θεντικώς ή αληθής έννοια της πχρ. 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ ΝΛ 
720 70 ώστε διά την εφαρμογήν τοϋ Νομού «Περί Στρατο
λογίας», νά λογίζεται ή ίη τοϋ έτους ώς ημερομηνία γεννήσεως 
απάντων των κατά την διάρκειαν τοϋ έτους έγγραφομένων 
εις τά Μητρώα Άρρένων καί ή 31η Δεκεμβρίου ώς τέλος 
αύτοϋ. Ωσαύτως καθορίζεται έρμηνευτικώς ότι δεν έχουν έν 
προκειμένω εφαρμογήν αί περί προθεσμιών διατάξεις τοϋ 
Άστικοϋ Κώδικος (άρθρ. 240 καί έπ.).

Λιάφορος άντιμετώπισις τοϋ προκειμένου. θέματος θέλει 
κχταστηση την στράτευαιν λίαν δυσχερή.

3. Διά τοϋ άρθρου 2 τοΰ σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή 
άντικατάστασις τής παραγράφου 2" τοΰ άρθρου 10 τοϋ ΝΛ 
720/70 εις τρόπον ώστε τό εύεργέτημα τής έξαιρέσεως, έκ 
τής στρατεύσεως, λόγω περιβολής τοΰ Μονχχικοϋ Σχήματος, 
νά παρέχηται εις εκείνους τών στρατευσίμων οίτινες εντάσ
σονται εις τήν 'Αγιοταφικήν ’Αδελφότητα ή μονάζουν εις 
'Ιεράς Μονάς της’Ανατολικής’Ορθοδόξου’Εκκλησίας ή εις 
τοιαύτας ετέρων γνωστών θρησκειών μέχρι τής ημερομηνίας 
καθ’ ήν ύποχρεοϋται έκαστος ώς έκ τής κατηγορίας εις ήν 
ανήκει νά κατατάσσητχι εις τό Στράτευμα τών έκ τοϋ αύτοϋ 
Δήμου ή Κοινότητος καί τής αύτής κλάσεως ή κατηγορίας 
στρατευσίμων ώς ισχύει σήμερον. 'Υπό τήν παρούσαν 3ta- 
τΰπωσιν τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου τούτου ή υπαγωγή 
εις τάς διατάξεις τούτου τών ενδιαφερομένων ύπήρξεν ανέ
φικτος, καθ’ όσον οί λόγοι εμφανίζονται συνήθως μετά τήν 
ημερομηνίαν τής άρχικής προσκλήσεως τών συνηλικιωτών 
των.

Διά τοϋ αύτοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου Νόμου επιδιώκεται 
καί ή τροποποίησις τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 12 τοϋ ΝΔ 
720//0 ώστε νά είναι δυνατή ή απαλλαγή έκ τής στρατεύ
σεως εκείνων οί όποιοι καθίστανται άπόφοιτοι ή σπουδασταί 
μιας τών έν τή παραγράφω 1 τοϋ αύτοϋ άρθρου άνχφερομένων 
σχο/.ών καί κρίνονται προς τοϋτο κατάλληλοι προς χειρο- 
τονίχν μετά τήν αρχικήν πρόσκλησίν των προς κατάταξιν, 
καθ’ όσον, ώς έν τή πράξει κατεδείχθη, ή ΐδιότης τοϋ άπο- 
φοιτου ή και τοϋ σπουδαστοΰ Θεολογικής τίνος Σχολής καί 
η καταλληλότης τούτων δι’ άσκησιν καθηκόντων θρησκευ
τικού λειτουργού έμφανίζονται πολύ βραδύτερου τής τασ- 
σομένης ήμερομηνίας άρχικής κατατάξεως.

4. Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή 
τροποποίησις τών παραγράφων 3 καί 4 τοϋ άρθρου 20 τοϋ 
ΝΔ 720/70 καί ή κατάργησις τής παραγράφου 5 τούτου ώς 
πλεοναζούσης ώστε οι λαμβάνοντες άναβολήν διά λόγους 
σπουδών ή προς συμπλήρωσιν θαλασσίας υπηρεσίας στρα
τεύσιμοι νά ύποχρεοϋνται εις υποβολήν πιστοποιήσεων πρός 
ενημερωσιν τών στρατολογικών μερίδων τών εις άς τυχόν με- 
τενεγράφησαν σχολών, τό βραδύτερου, μέχρι τής προτεραίας 
τής ήμερομηνίας κατατάξεως των εις τό Στράτευμα, λόγω 
διακοπής ή λήξεως τής άναβολής των καί ούχί έντός τριμή
νου άπό τής πραγματοποιήσεως έκάστης μετεγγραφής ώς 
ισχύει σήμερον. Εΐρήσθω, έν προκειμένω ότι κατά τάς έν 
ισχυι διατάξεις, δι’ έκάστην μετεγγραφήν καί μή έντός 
τριμήνου υποβολήν πιστοποιήσεως τής σχολής έξ ής μετεγ- 
γραφεταί τις καί εκείνης εις ήν έγγράφεται συνεπάγεται τήν 
επιβολήν προσθέτου υπηρεσίας τριών μηνών δι’ έκάστην παρά- 
λειψιν. Οότω πολλάκις έν τή πράξει, έττεβλήθη πρόσθετος

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ.
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υπηρεσία δώδεκα (12) μηνών διά μή υποβολήν τών; ώς άνω 
πιστοποιήσεων εις τό αρμόδιον Στρατολογικόν Γραφεΐον 
ή εκπρόθεσμον υποβολήν τούτων. Ή κύρωσις αΰτη έκτιμαται 
ώς λίαν αύστηρά έν όψει μάλιστα τοϋ ότι πολλάκις ή μή 
εμπρόθεσμος υποβολή οφείλεται εις τήν βραδύτητα τών 
Πανεπιστημιακών ’Αρχών, ιδία τών άλλοδαπών τοιούτων, 
ήν δεν δύναται ό σπουδαστής νά άποδείξη. Έξ άλλου μετά 
τήν άπλ.ούστευσιν τών άφορωσών εις τήν άποδημίαν δια
τάξεων, ή υποβολή τών τοιούτων πιστοποιήσεων στερείται 
οίασδήποτε ούσιαστικής σημασίας.

5. Διά τού άρθρου 4 τοϋ σχεδίου νόμου σκοπεϊται ή 
τροποποίησις τής ύποπαραγράφου α τής πχραγράφου .1 τοϋ 
άρΟ. 26 τοϋ ΝΛ 720/70, ώστε, συνδρομητών εν άρθρω 25 
προϋποθέσεων, νά δικαιούται μεταφοράς εις τούς ύποχρέους 
έκγυμνάσεως καί ό μόνος ή ό πρεσβύτεροε θετός υιός. ‘Λιά 
τής τροποποιήσεως θέλει άρθή ή άνισος μεταχείρισις τών 
θετών, έναντι τών γνησίων. Ή τοιαύτη τροποποίησις θέλει, 
άλλους τε, συγχρονίσει τάς διατάξεις τοϋ Νόμου περί Στρατο
λογίας καί πρός τάς τοιαύτας τοϋ άρθρου 1579 τοϋ ΑΚ, 
καθ’ άς άπό τής υιοθεσίας τό θετόν τέκνον έπέχει τάξιν 
γνησίου έναντι, τοϋ υίοθετήσαντος.

Ή μεταφορά τούτων εις τούς ύποχρέους έκγυμνάσεως εί
ναι, έν τέλει καί αίτημα κοινωνικής-δικαιοσύνης.------

6. .Διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ σχεδίου νόμου σκοπεϊται ή 
τροποποίησις τοΰ έδαφίου (3) τής ύποπαραγράφου α τής 
παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 34 τοϋ ΝΔ 720/70, ώστε νά είναι 
δυνατή ή τοποθέτησις εις τό Συμβούλιου ’Επιλογής 'Οπλι
τών ώς μελ.ών ούχί μόνον ’Αξιωμίγτικών άλλά καί Άνθυ-
πασπιστων Στρατολογικού.

'Η τοιαύτη τροποποίησις έν όψει τής παρατηρουμένης 
έλλείψεως ’Αξιωματικών Στρατολογικού εις τούς βαθμούς 
Άν/θγοΰ- 'Υπ/γοϋ- Λ/γοϋ θέλει διευκολύνει τήν 'Υπηρεσίαν 
τά μέγιστα.

7. Διά τοϋ άρθρου 6 τοΰ σχεδίου νόμου σκοπεϊται ή
κάλ.υψις ύφισταμένου νομοθετικού κενού, τό όποιον έδη- 
μιουργήθη κατόπιν τής διά τοϋ ΝΔ 445/74 «Περί ιεραρχίας 
καί Προαγωγών Άνθ/στών καί Μονίμων 'Οπλιτών καί 
’Εθελοντών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων» καταργήσεως τών 
άφορώντων εις τούς έθελ,οντάς Ειδικών Νόμων. Αί άφορώσαι 
εις τον υπολογισμόν τοϋ χρόνου υπηρεσίας τών έθελοντών 
ώς τοιούτου καλύπτοντος, στρατιωτικήν ύποχρέωσιν δια
τάξεις τοϋ άρθρ. 102 ΝΔ 720/70, προκειμένου περί έθελ.ονών, 
παραπέμπουν εις τάς έκάστοτε ΐσχυούσας διατάξεις τών 
Ειδικών περί έθελ,οντών Νόμων ήτοι νϋν εις τό ΝΔ 445/74 
τό όποιον έν άρθρω 50, παράγρ. 3 ορίζει ότι « οί άπολυόμενοι 
τών τάξεων τοϋ Στρατεύματος διέπονται ύπό τοϋ Νόμου «Πε
ρί Στρατολογίας». . .

Αί διατάξεις αύτχι ήτοι τό άρθρον 102 τοϋ ΝΛ 720/70 
«Περί Στρατολογίας» καί τό άρθρον 50 τοϋ Νομοθετικού 
Διατάγματος 445/1974 παρά τόν συνδυασμόν των άφήνουν 
άρρύθμιστον τό θέμα τοϋ υπολογισμού ή μή τοϋ χρόνου 
έθελουσίας υπηρεσίας εις τόν χρόνον θητείας.

Διά τής άντικαταστάσεως τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 102 
τοϋ ΝΔ 720/70 καθορίζεται ότι ό χρόνος εθελοντικής υπη
ρεσίας έν περιπτώσει άπολύσεως τών έθελοντών καλ.ύπτει 
στρατιωτικήν ύποχρέωσιν, έκτος έάν άλλως ορίζει ό έκα
στος ισχύων ειδικός περί έθελοντών νόμος.

8. Διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ σχεδίου νόμου σκοπεϊται ή 
προσθήκη παραγράφου 6 εις τό άρθρον 120 τοϋ ΝΛ 720/70 
ώστε νά καθίσταται δυνατή ή διόρθωσις τών έσφαλμένως 
κατχχωρισθεισών εις τάς στρατολογικάς μερίδας μεταβολών 
περί ών ή παρ. 1 τοΰ άρθρου 119 τοϋ ίδιου Ν. Δ/τος καί 
άνχφερομένων εις τήν προ τής 31.12.1949 χρονικήν περίο
δον. 'Η προσθήκη αΰτη κρίνεται έπιβεβλημένη καθ’ όσον αί 
στρατολογικά! ύπηρεσίαι έκστρατείας κατά τήν έν λόγω 
περίοδον τών ειδικών περιστάσεων είναι δυνατόν νά έγνώ- 
ρισαν εις τά κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία έσφαλμένας 
μεταβολάς ή διόρθωσις τών οποίων άνευ τής έπιδιωκομένης 
προσθήκης δεν καθίσταται δυνατή. Διά σκοπούς μείζονος
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κατοχυρώσεως τοϋ τε ενδιαφερομένου καί της υπηρεσίας 
καθορίζεται; ότι ή διαδικασία διορθωσεως κινείται αιτήσει 
τοϋ ενδιαφερομένου ή δέ άπόφασις περί διορθωσεως ανήκει εις 
τόν Ύπουργον Εθνικής Άμύνης καί ούχί το άρμόδιον Στρα
τολογικόν γράφεΐον ώς έν παραγράφοις 1 καί 2 τοϋ άρθρου 120 
ορίζεται. '

9. Διά τοϋ άρθρου .8 τοϋ σχεδίου Νόμου σκοττεΐται ή
τροποποίησις τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 137, ώς αϋτη 
έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρου 18 τοϋ Ν. 160/75, ώστε νά μή 
ΰπάγωνται είς τάς διατάζεις ταύτης οί άνήκοντες εις την 
κλάσιν 1978 καί νεωτέρας, καθ’ όσον ώς αυτή έχει διατυπωθή 
παρέχει την δυνατότητα εξαγοράς, συνδρομή των λοιπών 
προϋποθέσεων καί είς τούς γεννηθέντας την 31.12.75 δια- 
νύοντας ήδη το πρώτον έτος της ηλικίας των πράγμα όπερ 
προφανώς δεν ήτο είς τήν βούλησιν τοϋ νομοθέτου. Πλέον 
τούτου τήν τροποποίησιν επιβάλλουν καί λόγοι άφορώντες 
είς τό ηθικόν τών ύπηρετούντων καί τάς άνάγκας τών Ενό
πλων Δυνάμεων. Επ’ ευκαιρία θέλει διευκρινισθή ό έν τή 
ύποπαραγράφω β άναφερόμενος όρος «έτυχεν άδειας μονίμου 
έγκαταστάσεως» προς άποφυγήν υπαγωγής προσώπων τυ
χόντων άδειας μονίμου έγκαταστάσεως χωρίς έν τώ μεταξύ 
νά έχουν άπό δεκαετίας καί οικονομικήν καί κοινωνικήν έν- 
σωμάτωσιν είς τήν χώραν τής έγκαταστάσεώς των, άλλ’ 
άντιθέτως ή τοιαύτη των έγκατάστασις έγένετο έν τή ουσία 
προσκαίρως διά λόγους ετέρους, ώς- σπουδών-; κλττ.-------------

10. Διά τοϋ άρθρου 9 τοϋ σχεδίου νόμου σκοπεΐται ή 
τροποποίησις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν 4/75 ώς τοϋτο έχει τρο- 
ποποιηθή διά τοϋ άρθρου 10 τοϋ Ν 160/75 είς τρόπον ώστε 
νά ύποχρεοΰνται είς έκπλήρωσιν τριμήνου στρατιωτικής 
υττηρεσίας καί.νά δύνανται νά έξαγοράσουν τό υπόλοιπον τής 
θητείας των μόνον οί κατέχοντες θέσιν τακτικού ή έκτάκτου 
καθηγητοΰ εις άνώτατον εκπαιδευτικόν ή έπιστημονικόν 
"Ιδρυμα τοΰ εσωτερικού ή εξωτερικού, ούχί δέ και οί Ύφηγηταί 
ή οί έρευνηταί ή επιστημονικοί συνεργάται ή έπιμεληταί ΪΊωρι- 
«μένοι είς τοιαύτας -δέσεις, ώς τό ίσχύον άρδρον ορίζει. Διά τής 
τοιαύτης τροποποιήσεως θέλουν άποκλεισδή τής υπαγωγής 
πρόσωπα, άτινα, λέγω τού νεαρού τής ηλικίας των, δεν δύνσται 
να γινη δεκτόν ότι είναι εγνωσμένου επιστημονικού κύρους δι- 
καιολογοϋντος τήν κατάληψιν σημαινούσης θέσεως κμί τήν 
άπαλλαγήν τής στρατεύσεως ύφ’ άς προϋποθέσεις άνωτέρω 
ορίζεται. Βεβαίως οΐ μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου 
καταταγεντες καί ύπηρετοϋντες ήδη κατ’ έφαρμογήν τών 
προϊσχυσασων διαταςεων ώς καί οί ήδη ΰπαχθέντες είς 
αυτούς διά πράξεως τής άρμοδίας Στρατολογικής ’Αρχής, 
εςακολουθουν να διεπωνται ύπό τών διατάξεων τούτων.

11. Δια τοΰ άρθρου 10 τοΰ σχεδίου νόμου σκοπεΐται -ή 
κατάργησις τοΰ άρθρου 11 τοϋ Ν 160/75, καθ’ όσον ή περί- 
πτωσις τών κατεχόντων κατά τήν 1.2.75 θέσιν καθηγητοϋ 
εν γενει αντιμετωπίζεται ύπό τοϋ άρθρου 10 τοϋ αύτοϋ νόμου. 
Κιρησθώ εν προκειμενω ότι καί κατά τήν ψήφισιν τοϋ Νόμου 
τουτου είχε διαπιστωθή ότι το άρθρον 11 άπετέλει πλεονασμόν 
(ορατέ πρακτικά ΚΗ' Συνεδριάσεως 3.9.75, σελίς 868).

12. Δια του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου καθορίζεται 
η ισχύς τοΰ προτεινομένου σχεδίου νόμου άπό τής δημο- 
σιευσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

13. Εις την ρυθμισιν τών ώς άνω θεμάτων άποσκοπεΐ τό 
παρόν σχεδιον νομού τοϋ όποιου τήν έπιιύήοισιν έπιθυμοϋ- 
μεν.

Έν Άθήναις τή 16 ’Ιουλίου 1976

Ό 'Υπουργός ’Εθνικής Άυιύνης 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΆΒΕΡΩΦ- ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως καί καταργήσέως διατά

ξεων τινων τοϋ Ν.Δ. 720/70 «περί Στρατολογίας», τοϋ 
Ν. 4/75 «περί στρατολογικής τακτοποιήσεως κατηγοριών 

•'τινων στρατευσίμων» καί τού Ν. 160/75 «περί άντικατα- 
: στάσεως διατάξεων τινων τού Ν.Δ. 720/70 καί τοϋ Ν. 

4/75».
Άρ-δρον is

Ή άλη-δής έννοια τής παραγράφου' 3-τού άρ-δρου 2 τού 
Ν.Δ. 720/70 είναι ότι διά τήν ιέφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ

Νόμου τούτου, ή 1η ’Ιανουάριου τοϋ έτους ύπό τό όποιον έκα
στος φέρεται έγγεγραμμένος είς τά Μητρώα Άρρένων ύ.ογί- 
ζεται ώς ημερομηνία γεννήσεως καί αρχή τού έτους ή δέ 31η 
Δεκεμβρίου ώς τέλος αυτού. Αί περί προ-δεσμιών διατάξεις 
τών άρ-δρων 240 καί επομένων τοϋ ’Αστικού Κώδικος δεν 
έχουν έν προκειμένω έφαρμογήν.

Άρ-δρον 2.

1. Ή παράγραφος 2 τού άρ-δρου 10 τού Ν.Δ: 720/70 άντι- 
κα-δίσταται ώς άκολούδως:

«2. Οΐ λόγοι έξαιρέσεως δέον νά ύφίστανται μέχρι τής προ
τεραίας τής ημερομηνίας κα-δ’ ήν έκαστος, ώς έκ τής κατη
γορίας είς ήν ανήκει, ύποχρεοϋται προς κατάταξιν είς τό 
Στράτευμα».

2. Ή παράγραφος 2 τοϋ άρ-δρου 12 τού Ν.Δ. 720/70 άντι- 
καδίσταται ώς κάτωδι:

«2. Οΐ λόγοι απαλλαγής δέον νά ύφίστανται μέχρι τής προ
τεραίας τής ημερομηνίας καδ’ ήν έκαστος, ώς έκ τής κατη
γορίας είς ήν ανήκει, ύποχρεοϋται προς κατάταξιν είς το 
Στράτευμα».

Άρ-δρον 3.

1. Αί παράγραφοι 3 καί 4 τού άρ-δρου 20 τοϋ Ν.Δ. 720/70
άντικχ·δίστπνταί_ώς.ιχκολού-δως___  ____

«3. Αί ύπό τών άνωτέρω παραγράφων 1 καί 2 οριζόμενα! 
πιστοποιήσεις ύποβάλλονται τό βραδύτερον μέχρι τής προτε
ραίας τής τασσομένης πρός κατάταξιν ημερομηνίας.

4. Ο! ουδόλως ή έκπρο-δέσμως ύποβάλλοντες πας ανωτέ
ρω πιστοποιήσεις ύπέχουν τρίμηνον πρόσ-δετον ύπηρεσίαν, έπι- 
βαλλομένην ύπό τοϋ αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου».

2. Ή παράγραφος 5 τού αύτοϋ άρ-δρου 20 καταργείται.
Άρ-δρον 4.

t

Ή παράγραφος α' τής παραγράφου 1 τοϋ άρ-δρου , 26 
τοϋ Ν.Δ. 720/70 άντικα-δίσταται ώς άκού,ού-δως: -

«α. Είς τήν οικογένειαν ύπολογίζονται τα γνήσια, τά νομι- 
μοποιηδέντα, τά νομίμως άναγνωρισ-δέντα ώς καί τά -δετά τέ
κνα, ών ή υίο-δεσία λαμβάνει χώραν τό βραδύτερον μέχρι τής 
συμπληρώσεως καί τοϋ 12ου έτους τής ηλικίας των, άποκλειο- 
μένων τών έξωγαμων. Έν περιπτωσει λυσεως τής υιο-δεσιας, 
ή έκ τοϋ ύπολογισμοϋ τού δετού είς τήν οικογένειαν γενομένη 
μεταφορά άκυροϋται».

* Άρ-δρον 5.
Τό έδάφιον (3) τής ύποπαραγράφου α' τής παραγράφου 

τοϋ άρ-δρου 34 τοϋ Ν.Δ. 720/70 άντικα-δίσταται ώς άκολι
2

ού-
δως:

«(3) Εξ ένός Αξιωματικού ή Αν-δυπασπιστοϋ τοϋ Στρα
τολογικού Σώματος, ώς μελών, οριζόμενων οια οιαταγής του 
Αρχηγείου Στρατού».

Άρ-δρον 6.

Ή παράγραφος 2 τοϋ άρ-δρου 102 άντικα-δίσταται ώς άκο
λούδως:

«2. Ό χρόνος στρατιωτικής -υπηρεσίας τών συμφώνως τοίς 
άρ-δροις 99 καί 100 τοϋ παρόντος, κατεταγέντων ή κατατασ- 
σομένων καί άπολυομένων άμα τή έκπληρώσει τής έδελουσία; 
•ύποχρεώσεως ή καί προ ταύτης, καλύπτει στρατιωτικήν ύπο- 
χρέωσιν ύπό τούς όρους τών άρ-δρων 52, 53 καί 72 έκτο: 
άάν άλλως ορίζουν οί ειδικοί περί τούτου νόμοι».

Άρ-δρον 7. *

Είς τό άρ-δρον 120 τοϋ Ν.Δ. 720/70 προστί-δεται παράγρα
φος 6 έχουσα οΰτω:

.«6. Α! διατάξεις τοϋ παρόντος άρ-δρου έχουν έφαρμογήν κα 
έπί έσφαλμένων μεταβολών περί τών όποιων ή παράγραφος 1 
τοϋ άρ-δρου 119, έφ’ όσον ανάγονται είς χρονικήν περίοδον άπ: 
31.12.49 καί παλαιότερον έστω καί έάν α! έσφαλμένα: αύτα 
μεταβολαί κατεχωρίσδησαν έξ επισήμων στοιχείων. Ή διόρ 
δωσις ένεργεΐται διά διαταγής τοϋ Υπουργού Έδνικής Ά 
μόνης κατόπιν προτάσεως τοϋ ’Αρχηγού τοϋ οικείου Κλάδο: 
Ενόπλων Δυνάμεων, αιτήσει τοΰ ένδιαφερομένου».


