
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Στρατολογία των Ελλήνων..

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η εκπλήοωση της στρατιωτικής υποχρέωσης αποτελεί τη βασική 
συμβολή κάθε Έλληνα στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας, γι’ αυτό 
άλλωστε η υποχρέωση αυτή θεσπίζεται "με συνταγματική διάταξη. 
"Οπούς είναι γνωστό, με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Συντάγματος, ορί
ζεται ότι «κάθε Ελληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος 
να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των 
νόμων». Από το έτος 1971 τα θέματα σχετικά με τη στρατολογία ρυθ
μίζονται με το ν.δ. 720/70 «Περί Στρατολογίας», όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με διάφορα νομοθετήματα και υπουργικές αποφάσεις. 
Το θεσμικό πλαίσιο των διατάξεωσπου υπόψη νομοθετικού διατάγματος 
παρουσιάζει πολλαπλά προβλήματα, τόσο ως προς την εφαρμογή του, 
όσο κάι ως προς την αποτιλεοματικοτητσ^ρυ. Τα στρατολογικά γρα
φεία που καλούνται να τον εφαρμόσουν, λόγω κυρίως του ακατάληπτου 
πολλές φορές ύψους τους, καθώς και τής αδυναμίας προσαρμογής του, 
καθημερινά διαπιστώνουν την αναγκαιότηφα απλοποίησης και βελτίω
σής του, πολύ περισσότερο δε αψού οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (στρατεύσι
μος οπλίτες, έφεδροι) αδυνατούν να-κάτάνοήσουν, ή ακόμη περισσότερο 

' νά'γνωρίζουν, τις διατάξεις που τους αφορούν. Επιπλέον, λόγω των 
ΤΓΤΤρα πολλών τροποποιήσεων, οι-οπαίες βέβαια προήλθαν από τη διαπί
στωση των αδυναμιών του νόμου, τα παραπάνω προβλήματα επιτείνο
νται ακόμη περισσότερο, οι διαδικασίες υλοποίησής του αναγκαστικά εί
ναι γραφειοκρατικές και πολύπλοκες και τα παράπονα που δημιουργού- 
νται δικαιολογημένα. Επίσης συγκεκριμένη διατάξεις του νόμου, που 
«φορούν απαλλαγές από τη στράτευση, εξ^τορές στρατιωτικών υποχσε- 
ώσεων, αναβολές, εξαιρέσεις και γενικά ευεργετικές για τους πολίτες 
διατάξεις, είτε υπήρχαν στο αρχικά κείμενο, είτε προστέθηκαν περιπτω
σιολογικά με τροποποιη·πκές διατάξεις, χωρίς ιδιαίτερη φιλοσοφία, 
αλλά υπό το βάρος σκοπιμοτήτων ή αναγκαιοτήτων, τείνουν να κατα
στήσουν ανενεργό τη συνταγματική διάταξη που επιβάλλει την καθο
λική στράτευση και απαγορεύει τις διακρίσεις ως προς τη διάρκειά της, 
μόνο δε, για σοβαρούς λόγους που καθορίζονται με βάση γενικά και 
αντικειμενικά κριτήρια και αποσκοπούν στην προστασία του γενικότε
ρου δημόσιου συμφέροντος ή υπαγορεύονται από άλλες συνταγματικές 
διατάξεις (προστασία αναπήρων και πολυτέκνων, κ,λπ.) επιτρέπει, σύμ
φωνα με την κρατούσα ερμηνεία, παρεκκλίσεις από την αρχή της ισότη- 
τας.

Εκτός όμως από τα προβλήματα και αδυναμίες που εκτέθηκαν πιο 
πιάνω, το πλαίσιο του νόμου για τη στρατολογία δημιούργησε και μια 
δυσάρεστη πραγματικότητα: υπερβολικά μεγάλο αριθμό ανυποτάκτων 
και αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό νέων που μένουν έξω από τις τάξεις 
τών Ενόπλων Δυνάμεων, όταν βρίσκονται στην ηλικία που μπορούν να 
συνεισφέρουν ικανοποιητικά στην άμυνα της Χώρας. Αποτελεί αδιαμφι
σβήτητη διαπίστωση ότι μια από τις κυρώτερες αιτίες που ευνοούν τυ
χόν τάσεις αποφυγής της στράτευσης πηγάζει μέσα από τις διατάξεις 
του νόμου που ισχύες και ότι δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος, 
μόνο με τη ριζική αναμόρφωσή του μπορεί να υπάρξει.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποδέκτης των δικαιολογημένων 
παραπόνων και διαμαρτυριών από όλες τις πλευρές, μελέτησε και κα
τάρτισε το σχέδιο νόμου για τη «Στρατολογία των Ελλήνων., το οποίο 
φιλοδοξεί ν’ απστιλέοει το κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο, προσαρμοσμένο 
στις αποκτήσεις της σύγχρονης εποχής, την εξυπηρέτηση των ατόμων 
που αφορά αλλά και της εθνικής άμυνας. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν 
κατά την κατάρτισή του είναι:

α. Η απλότητα και αρτιότητά του, που θα επιτρέπει στον καθένα να 
γνωρίζει άνετα τα δικαιώματα κοα τις υποχρεώσεις του. κατά τις συναλ
λαγές του με τα αρμόδια όργανα.

β. Η εύκολη χρήση κοα ερμηνεία, η σαφήνεια και η ευχερής αντιμε
τώπιση των οατημάτων από την πλευρά της στρατιωτικής υπηρεσίας

γ. Η συμφωνία του με τις συνταγματικές επιτογές, τη σύγχρονη 
πραγματικότητα και τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας.

δ. Η ευελιξία και η προοαρμοστικότητά του στις μελλοντικές προο
πτικές.

ε. Η εξυπηρέτηση των αναγκών της εθνικής άμυνας, χωρίς να παρε
μποδίζονται κατά το δυνατό οι δυνατότητες σπουδών των νέων.

Με γνώμονα τους παραπάνω στόχους επιχειρείται η θέσπιση του 
πλαισίου, που θα ρυθμίζει, χωρίς ευνοιοκρατικές διατάξεις και με την 
απαραίτητη φροντίδα για τα άτομα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα όσων έχουν καθήκον συνεισφοράς στην εθνική άμυνα. Κα
ταβλήθηκε προσπάθεια να γίνουν πιο αντικειμενικά τα κριτήρια για

όσους έχουν υποχρέωση μειωμένης θητείας, επανεξετάσθηκαν όλα τα 
κίνητρα που είχαν δοθεί σε συγκεκριμένες ομάδες στο παρελθόν, υπήρξε 
πρόβλεψη για την κατά το δυνατό αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και γε
νικά λήφθηκε πρόνοια για την απορυγή πολύπλοκων ή δύσκαμπτων 
διαδικασιών. Οι βασικότερες δικαιοδοσίες του σχεδίου νόιιου είναι: 

α. Η απαγόρευση εξαγοράς των στρατιωτικών υποχρεώσεων, 
β. Η μέριμνα για τους πολύτεχνους και τις κατηγορίες που κοινών·.- 

κοί λόγοι επιβάλουν ειδική μεταχείριση (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, 
(άτομα με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, κ,λπ.).

γ. Ο περιορισμός των αναβολών, λόγω σπουδών, τόσο ως προς τους 
δικαιούχους, όσο και ως προς τα χρονικά πλαίσια.

δ. Η πρόβλεψη δυνατότητας τμηματικής εκπλήρωσής μέρους των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους σπουδαστές και τους μόνιμους 
κατοίκους εξωτερικού.

ε. Η διευκόλυνση των συναλλαγών με τις αρμόδιες για θέματα στρα
τολογίας υπηρεσίες και η πλήρης κατοχύρωση των συναλλασσόμε
νων. . _

στ. Η παροχή εξουσιοδότησης, ώστε με Προεδρικά Διατάγματα και 
Υπουργικές Αποφάσεις να ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακά ή μικρό
τερου ενδιαφέροντος για την ευχερή και άμεση προσαρμογή των διαδι-- 
κασιών εφαρμογής του νόμου, όπου αυτό απαιτείται.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, συνταγμένο σε απλή νεοελληνική 
γλώσσα αποτελείται από τριάντα τρία άρθρα, τα οποία αναλύονται στις 
επόμενες παραγράφους.

Με το άρθρο 1 επιχειρείται η καταρχήν υλοποίηση της συνταγματι
κής επιταγής για τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων στην (άμυνα της 
χώρας και ορίζεται ότι η υποχρέωση στράτευσης υφίσταται από το εικο
στό μέχρι τό πεντηκοστό έτος της ηλικίας. Για τις ανάγκες της επιστρά
τευσης ή του πολέμου και εφόσον οι περιστάσεις το επιβάλλουν προβλέ- 
πεται δυνατότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να καλεί για στρά
τευση από το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας.

Με τα (άρθρα 2, 3 και 4 καθορίζονται αφενός οι ορισμοί των χρησιμο
ποιούμενων όρων και η έκταση εφαρμογής των διατάξεων και αφετέρου 
οι διακρίσεις των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ώστε να είναι ευχερής η 
κατανόηση του νόμου. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για την 
αντικατάσταση όρων που χρησιμοποιούνται από το υφιστάμενο νομοθε
τικό καθεστώς, αλλά δεν επικράτησαν, όπως π.χ. ο όρος κληρωτός που 
αντικαθίσταται από τον όρο οπλίτης, που θεωρείται περισσότερο δόκι
μος. Επίσης ενοποιήθηκαν με την έννοια «μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού» 
όλες οι κατηγορίες των Ελλή.ων που διαμένουν μόνεμα στο εξωτερικέ 
τουλάχιστον από την 1η Ιανουάριου του έτους που διανύουν το δέκατο 
πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Σχετικά με τον υπολογισμό των προθε
σμιών ισχύουν οι διατάξεις του ΑΚ, εκτός βέβαια των περιπτώσεων που 
ρητά ο νόμος προβλέπει τον τρόπο υπολογισμού. Για τη διευκόλυνση 
της στράτευσης προβλέπεται κατάταξη των Ελλήνων σε πλάσεις, οι 
οποίες προκύπτουν από την πρόσθεση του αριθμού 21 στο έτος γέννη- 
σης.

Επίσης για λόγους τεχνικούς οι υπηρεσίες, πλην των Ενόπλων Δυνά
μεων. που έχουν στρατιωτική οργάνωση (στρατιωτική εκπαίδευση, εφε
δρεία. κλιπ.) καλούνται Σώματα, στα οποία υπάγονται με τα σημερινά 
δεδομένα η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμε
νικό Σώμα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι από τις διατάξεις του νόμου διέπο- 
νται μόνο οι στρατεύσιμου οι οπλίτες, οι πρότακτοι και έφεδροι οπλίτες, 
οι έφεδροι xat οι οπλίτες από την εφεδρεία, ενώ όλες οι άλλες κατηγορίες 
που άμεσα ή έμμεσα συμμετέχουν στην εθνική άμυνα, για τις οποίες 
υπάρχουν ειδικοί κατά περίπτωση νόμοι (δόκιμοι έφεδρω αξιωματικού 
έφεδροι αξιωματικού εθελοντές οπλίτες, όσοι υπηρετούν σε σώματα, 
κ,λπ.). όιέπονται από αυτές μόνο όπου ο νόμος, είτε ο προκείμενος είτι ο 
ειδικός, ρητά ορίζει ή δεν υπάρχει ρύθμιση στον ειδικό νόμο, οπότε γίνε
ται ανάλογη εφαρμογή.

Στο άρθρο 5 καθορίζεται η διάρκεια της στρατεύσιμης (πλήρους ή 
μειωμένης) και εφεδρικής υποχρέωσης. Για πρώτη φορά προβλέπεται 
μειωμένη στρατεύσιμη υποχρέωση έξι μηνών, όπως επίσης και η δυνα
τότητα να υπηρετούν άοπλη θητεία, όσοι λόγω ιδεολογοιών τους πεποι - 
θήσεων αρνούνται να φέρουν όπλα, δυνατότητα που υπήρχε μόνο για 
τους αρνούμενους λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων. Για όλες τις περι
πτώσεις εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων η ημέρα κατάταξης 
υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, ενώ η ημέρα απόλυ- 
σης όχι.

Οι απαλλαγές από τη στράτευση καθορίζονται με το άρθρο 6 για τις 
εξής κατηγορίες, οι υπαγόμενοι δε σ’ αυτές δεν υπέχουν υποχρέωση 
στράτευσης (στρατεύσιμοι) και αν υπηρετούν απολύονται (οπλίτες): 

α Τους στρατεύσιμους και οπλίτες, που λόγω σωματικής ανικανότη
τας κρίνονται ακατάλληλοι.
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β. ’Οσους καταδικάζονται σε καθαίρεση ή ποινή που συνεπάγεται χα- 
βαίρε.orh εοοσον είναι στρατιωτικοί, ή εφόσον δεν είναι στρατιωτικοί σε 
ποινή που -ηα τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση. Η τελευταία 
περίπτωση δεν προβλέπεται από το υφιστάμενο καθεστώς.

■γ. Τους θρησκευτικούς λειτουργούς ή μοναχούς οποιοσδήποτε γνω
στής θρησκείας, που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα αυτή πριν την κατά
ταξή τους

δ. Τους πατέρες τεσσάρων ή περισσότερων τέκνων. Η διάταξη αυτή 
κρίνεται επφεβλημένη για τους πολύτεκνους, αφενός για λόγους κοινω
νικούς. αφετέρου σαν ένα επιπλέον χίνητρο ενόψη του δημσγραφικού 
προβλήματος που αντιμετωπίζει η Χώρα μας.

Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες είναι δυνατή η αναβίωση της υπο
χρέωσης για στράτευση, εφόσον πριν τη συμπλήρωση του πεντηκοστού 
έτους της ηλικίας τους παύσουν να υφίστανται ot λόγοι απαλλαγής. 
Έτσι π.χ. αν αμνηστεθεί το έγκλημα που δημιουργεί την απαλλαγή από 
τη στράτευση ή δοθεί χάρη ή επακολουθήσει παραγραφή, με άρση των 
συνεπειών της καταδίκης, κ.λπ.. αυτοδίκαια υφίσταται η υποχρέωση 
στράτευσης. με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί το πεντηκο
στό έτος της ηλικίας.

Δραστικός περιορισμός των κατηγοριών που δικαιούνται αναβολή 
κατάταξης επιχειρείται με το άρθρο 7. παραμένουν δε μόνο οι κατηγο
ρίες των σπουδαστών ανώτερων και ανώτατων σχολών, όσων έχουν 
αδελφό που υπηρετεί ή καλείται για κατάταξη ταυτόχρονα και όσων 
έχουν προσωρινά προβλήματα υγείας. Παράλληλα ο χρόνος αναβολής 
προσδιορίζεται με κατά το δυνατό ορθολογικά κριτήρια. Η αναβολή 
λόγω σπουδών συναρτάται με τα έτη φοίτησης κάθε σχολής και λήγει σε 
εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 
σπουδών, είναι δε όριο για τους σπουδαστές σχολών με διάρκεια φοίτη
σης μέχρι τριών ετών το εικοστό τρίτο, τεσσάρων το εικοστό πέμπτο κα; 
πάνω από τέσσερα το εικοστό έβδομο έτος της ηλικίας. Η αναβολή 
λόγω υπηρετούντο; αδελφού περιορίζεται μόνο για το διάστημα που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση της στρατεύσιμης υποχρέωσης του 
αδελφού που δημιουργεί το δικαίωμα. Η αναβοΛή λόγω προβλημάτων 
υγείας, χορηγείται για διάστημα μέχρι δύο ετών σε ακέραια έτη ή εξά
μηνα. Αντίθετα από τις ποοτεινόμενες ρυθμίσεις, με το υφιστάμενο νο
μοθετικό καθεστώς αναβολή λόγω σπουδών δικαιούνταν και οι σπουδα
στές μέσων και κατώτερων σχολών, η δε διάρκεια της ήταν συνάρτηση 
του επιπέδου εκπαίδευσης (κατώτερη, μέση, ανώτερη, ανώτατη) και 
κατ' ανώτατο όριο μέχρι το εικοστό ένατο έτος της ηλικίας, η αναβολή 
λόγω υπηρετούντο; αδελφού κάλυπτε ολόκληρη τη στρατιωτική υπο
χρέωση (στρατεύσιμη και εφεδρική) και τέλος η αναβολή λόγω προβλη
μάτων υγείας, επίσης για δύο έτη. δεν ποοβλεπόταν να χορηγείται και 
σε εξάμηνα, αλλά μόνο σε ακέραια έτη. Σημαντική επίσης καινοτομία 
της νέας ρύθμισης αποτελούν οι λόγοι διακοπής της αναβολής λόγω 
σπουδών, που είναι είτε η σχετική αίτηση του σπουδαστή, είτε η παρέ
λευση έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών ή από την απώλεια της 
ιδιότητας του σπουδαστή, εφόσον βέβαια στις δύο τελευταίες περιπτώ
σεις υφίσταται αντίστοιχο υπόλοιπο χρόνου αναβολής· είναι αυτονόητο 
άτι ολοκλήρωση των σπουδών θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς εξέ
τασης στο τελευταίο μάθημα για τη λήψη του πτυχίου, ως απώλεια δε 
της ιδιότητας του σπουδαστή η διαγραφή του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που διέπουν κάθε σχολή. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται. κυ
ρίως για τις αναβολές λόγω σπουδών, ο περιορισμός των ατόμων τα 
οποία αδικαιολόγητα και πολλές φορές για εικονικούς λόγους παραμέ
νουν νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για μεγάλο 
διάστημα. Παράλληλα δε θίγεται η ουσία των λόγων αναβολής, αφού 
τα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, αντικειμενικά θεωρούμενα, σντα- 
ποκρίνοντα: στην πραγματικότητα.

Με το άρθρο 8 ρυθμίζονται περιοριστικά οι περιπτώσεις εξαίρεσης 
από τις προσκλήσεις για κατάταξη, που επιβάλλονται είτε από λόγους 
πραγματικούς (κρατούμενοι, εκτοπισμένοι, νοσηλευόμενοι), είτε από λό
γους δημόσιου συμφέροντος (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού), είτε τέλος 
για τη συμπλήρωση των διατάξεων που ρυθμίζουν τις αναβολές λόγω 
σπουδών ι απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή απολυτηρίου λυ
κείου. συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις της τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης) κα: της απαλλαγής από τη στράτευση (σπουδαστές ιερατικών 
σχολών που προτίθενται να ιερωθούνΐ. Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις η 
εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη; αποτελεί αναγκαία συνέ
πεια της πραγματικής αδυναμίας κατάταξης, με τη λήξη της οποίας 
παύει το δικαίωμα. Γ ια τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που απο
τελούν ένα μεγάλο εθνικό κεφάλαιο, πολλαπλά ωφέλιμο για τη Χώρα, η 
χορήγηση απεριόριστης διάρκειας εξαίρεσης από τις προσκλήσεις για 
κατάταξη κρίνεται σκόπιμη, λόγω του ότι η κατηγορία αυτή των Ελλή
νων είναι ιδιάζουσα και η με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισή της. θα

δημιουργούσε άσκοπα μεγάλο αριθμό ανυπότακτων, ενώ θα απέκλειε 
γι' αυτούς και τις οικογένειές τους τον δρόμο της επιστροφής. Εφόσον 
βέβαια υπάρξει πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης στη Χώρα, είτε μετά 
από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε αυτοδίκαια μετά από εξάμηνη πα
ραμονή στη Χώρα κατά το ίδιο έτος, η εξαίρεση διακόπτεται και υφίστα- 
ται υποχρέωση κατάταξης. 0 περιορισμός παραμονής δεν ισχύει για 
τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που σπουδάζουν στη Χώρα σε 
οποιασδήποτε βαθμίδας σχολή και μέχρι δέκα έτη. Η εξαίρεση από τις 
προσκλήσεις για κατάταξη για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπου
δών, μέχρι τρία έτη. θεσπίζεται με σκοπό την εξυπηρέτηση οοων έχουν 
πρόθεση να ειδικευθούν μετά την απόκτηση πτυχίου, η δε χορήγησή της 
τελεί υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης μέρους της στρατεύσιμης 
υποχρέωσής τους, εννέα μηνών των υπόχρεων πλήρους θητείας, έξη 
των υπόχρεων δωδεκάμηνης και δύο των υπόχρεων εξάμηνης θητείας, 
που είναι εφικτή κατά τη διάρκεια των σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 
12. Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη, για την απόχτηση 
απολυτηρίου λυκείου ή τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι ένα έτος, σε συνδυασμό με την πρό
βλεψη προσωρινής απόλυσης της εξαίρεσης από τις προσκλήσεις αυτών 
που υπηρετούν, εφόσον για πρώτη φορά αποκτούν δικαίωμα αναβολής 
λόγω σπουδών σε σχολή του εσωτερικού (στην περίπτωση αυτή η διάρ
κεια της αναβολής παρατείνεται κατά ένα έτος), καλύπτει τις περιπτώ
σεις ατόμων που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατό να επιτύ
χουν έγκαιρα ή δεν πρόλαβαν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ή να ολο
κληρώσουν τη φοίτησή τους στο λμκειο. ώστε να μη στερηθούν τη δυνα
τότητα σπουδών. Η δυνατότητα εξαίρεσης στην περίπτωση αυτή προ- 
βλέπεται μόνο για ένα έτος συνολικά και δεν μπορεί να παραταθεί, εφό
σον συντρέξουν συνεχόμενα και οι δύο περιπτώσεις (ολοκλήρωση φοίτη- 
σης-συμμετοχή στις εξετάσεις).

Τέλος για τους σπουδαστές των αναγνωρισμένων ιερατικών σχολών 
του εσωτερικού που έχουν πρόθεση να ιερωθούν παρέχεται δυνατότητα 
εξαίρεσης μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου, έτους της ηλι
κίας τους και εφόσον στο διάστημα αυτό χειροτονηθούν απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση στράτευσης. Οι διατάξεις του άρθρου 8 διαφορο
ποιούνται σημαντικά από το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, κυ
ρίως λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των εξαιρέσεων 
και σε άλλες κατηγορίες στρατευσίμων.

Σημαντικό σημείο τριβής του νόμου για τη στρατολογία, που ισχύει 
κάθε φορά, αποτελούν οι διατάξεις που προβλέπουν κατηγορίες μειωμέ
νης θητείας. Με το άρθρο 9 επιχειρείται ριζική αναδιάρθρωση των κα
τηγοριών στρατευσίμων, που υπέχουν μειωμένη στρατεύσιμη υποχρέ
ωση. Προβλέπονται δύο κατηγορίες υπόχρεων μειωμένης θητείας, εξά- 
μηνης και δωδεκάμηνης διάρκειας, στις οποίες περιλαμβάνονται άτομα 
που από λόγους δημόσιου συμφέροντος κα: κοινωνικής δικαιοσύνης κρί- 
νεται ότι χρειάζονται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Η περικοπή μεγάλου 
αριθμού στρατευσίμων που με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς 
εντάσσονταν στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, είναι αναγκαία, ώστε 
η διάταξη να είναι εναρμονισμένη με τις συνταγματικές επιταγές και να 
καλύπτει μόνο τις κατηγορίες εκείνες που συγκεντρώνουν σοβαρούς λό
γους ειδικής μεταχείρισης. Οι λόγοι μεταφοράς στους υπόχρεους μειω
μένης θητείας θα πρέπει να υφίστανται κατά το χρόνο υποβολής της αί
τησης για μεταφορά - που μπορεί να υποβληθεί μόνο κατά τη διάρκεια 
εκπλήρωσης της στρατεύσιμης υποχρέωσης - η δε μεταφορά δεν ανα
καλείται αν μετά την υποβολή της αίτησης εκλείψουν. Επίσης, αν στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται. ο δικαιούχος του ευεργετήματος χριθεί 
ακατάλληλος για στράτευση, το ευεργέτημα μεταβιβάζεται συνεχώς 
στον αμέσως επόμενο ικανό για στράτευση αδελφό.

'Οπως είναι γνωστό από μακρού χρόνου καταργήθηκαν τα συμβού
λια επιλογής οπλιτών και το έργο τους υλοποιείται μηχανογραφικά, αυ
ξάνονται συνεχώς τα κέντρα κατάταξης και οι δυνατότητες άμεσης 
υγειονομικής εξέτασης και γενικά οι συνθήκες και οι διαδικασίες στρά
τευσης μεταβάλλονται καθημερινά προς το καλύτερο. γΓ αυτό το λόγο 
δε το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας για την 
προετοιμασία και υποδοχή των στρατευσίμων θα πρέπει να διέπεται από 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους 
και επιβάρυνσης του Δημοσίου με περιττά έξοδα. Με την προοπτική 
αυτή στα άρθρα ] 0 κα: 11 θεσπίζονται ο: βασικές αρχές που διέπουν τις 
διαδικασίες στράτευσης, κατανομής, επιλογής, κατάταξης και υγειονο
μικής εξέτασης - επανεξέτασης των στρατευσίμων κάθε στρατολογικής 
κλάσης. ενώ με εξουσιοδοτικές διατάξεις οι λεπτομέρειες παραπεμπο- 
νται σε Προεδρικό Διαταγμα κα: αποφάσεις, ώστε να υπάρχει προο
πτική άμεσης βελτίωσης και προσαρμογής στην πραγματικότητα.

0 τρόπος εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των οπλι
τών ρυθμίζεται από το άρθρο 12. Βασικές αρχές της διάταξης απστε-
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Λθΰν η απαγόοευση Εξαγοράς των στρατιωτικών υποχρεώσεων και η 
υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε Μονάδες 
κα: Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξαίρεση αποτελούν η 
δυνατότητα μετατροπής των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων, 
που επιβάλλονται ως διοικητική κύρωση, σε χρηματική ποινή, εοόσον 
προβλέπεται τέτοιο δικαίωμα, και η πρόβλεψη δυνατότητας διάθεσης ή 
απόσπασης οπλιτών επιστημόνων σε μη στρατιωτικές υπηρεσίες, εφό
σον λόνω γνώσεων ή έκτακτων ή σοβαρών αναγκών των υπηρεσιών 
αυτών η παραχώρησή τους κρίνεται δικαιολογημένη. Ειδική προνοια 
λααβάνετα*. για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και τους σπουδα
στές ανώτερων και ανώτατων σχολών, ώστε, εφοσον το επιθυμούν, να 
έχουν τη δυνατότητα τμηματικής εκπλήρωσης μέρους της στρατεύσι
μης υποχρέωσής τους. Η διάταξη αποτελεί επέκταση και βελτίωση του 
θεσμού των θερινών κέντρων εκπαίδευσης (ΘΕΚΕ). 0 ελάχιστος χρόνος 
τμηματικής εκπλήρωσης της στρατεύσιμης υποχρέωσης είναι δύο μή
νες. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού έχουν την παραπάνω δυνατότητα 
οποτεδήποτε, αφότου κληθεί η κλάση τους. Ot σπουδαστές μπορούν να 
εκπληρώνουν τμηματικά, κατα τη διάρκεια της αναβολής ή της τυχόν 
εξαίρεσης για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μέχρι ένα έτος 
οι υπόχρεοι πλήρους θητείας, μέχρι έξι μήνες οι υπόχρεοι δωδεκάμηνης 
και δύο μήνες οι υπόχρεοι εξάμηνης θητείας, το δε υπόλοιπο που απομέ
νει συνεχόμενο μετά τη λήξη της αναβολής ή της εξαίρεσης. Με τη ρύθ
μιση αυτή οι μεν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού έχουν την δυνατότητα εκ
πλήρωσης της στρατεύσιμης υποχρέωσής τους, χωρίς την απώλεια της 
εργασίας τους στο εξωτερικό, λόγω της ολιγόχρονης απομάκρυνσής 
τους, οι δε σπουδαστές ευνοούνται για τη γρήγορη επαγγελματική τους 
αποκατάσταση περατώνοντας σε σύντομο χρονικό διάστηιυα τη στρα- 
τεύσιμή τους υποχρέωση μετά την απόκτηση του πτυχίου. Επιπλέον, 
λόγω της προβλεπόμενης προϋπόθεσης, κατά το άρθρο 8. για χορή
γηση εξαίρεσης για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, της εκ
πλήρωσης τμηματικά μέρους της στρατεύσιμης υποχρέωσης, επιτυγ
χάνεται να μη διαφέρουν κατά πολύ από πλευράς ηλικίας και οι της κα
τηγορίας αυτής, όταν εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη υποχρέωσή τους, 
από τους υπόλοιπους στρατευσίμους. Εκτιμάται τέλος ότι η πρόβλεψη 
της τμηματικής εκπλήρωσης μέρους της στρατεύσιμης υποχρέωσης, σε 
συνδυασμό με άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου, θα λειτουργήσει σαν 
αντικίνητρο στις τάσεις ανυποταξίας.

Με το άρθρο 14 ρυθμίζονται περιοριστικά, ως προς το είδος και τη 
διάρκειά τους, οι χορηγούμενες άδειες απουσίας των οπλιτών, ε φέδρων 
οπλιτών και οπλιτών από την εφεδρεία. Για τους οπλίτες προβΐ ιπσνται 
άδειες μικρής διάρκειας, κανονική, τιμητική, αναρρωτική, αγροτική ή 
φοιτητική ή για αντιμετώπιση θεομηνίας (σεισμός, πλημμύρα κ.λπ.) και 
προσωπική (λόγω γάμου, βάπτισης τέκνου, θανάτου στενών συγγενών, 
κ.λπ.). των οποίων η συνολική διάρκεια που υπολογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
εβδομήντα, τριάντα πέντε και είκοσι ημέρες για τους υπόχρεους πλή
ρους. δωδεκάμηνης και εξάμηνης θητείας αντίστοιχα. Εφόσον χορηγη
θούν άδειες μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από τα παραπάνω όρια, οι 
επιπλέον ημέρες δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτι
κής υπηρεσίας, εκτός αν πρόκειται για αναρρωτική. λόγω νοσηλείας για 
πάθηση ή τραύμα που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξ 
αιτίας αυτής, ή τιμητική άδεια, που υπολογίζονται απεριόριστα ως χοό- 
νος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τους εφέδρους οπλίτες 
και τους οπλίτες από την εφεδρεία προβλέπεται με τη συμπλήρωση πλή
ρους διμήνου υπηρεσίας και για κάθε επόμενο δίμηνο. χορήγηση κανο
νικής άδειας πέντε ημερών, που υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής 
θητείας. Και για τις κατηγορίες αυτές ισχύουν τα παραπάνω, σχετικά 
με τις αναρρωτικές άδειες.

Με το άρθρο 14 καθορίζονται οι ειδικές καταστάσεις που δεν υπολο
γίζονται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, καθώς και ορισμένες κα
τηγορίες χρόνου υπηρεσίας, που χωρίς να προσφέρονται σύμφωνα με τις 
Οιατάξεις της στρατολογίας, υπολογίζονται ως χρόνος στρατιωτικής 
υπηρεσίας. Γ ια πρώτη φορά προβλέπεται ότι ο χρόνος πειθαρχικής ποι
νής φυλάκισης μέχρι τριάντα πέντε ημέρες υπολογίζεται ως χρόνος 
στρατιωτικής υπηρεσίας.

Τα θέματα σχετικά με την προσωρινή κα: οριστική απόλυση των 
οπλιτών και εφέδρων οπλιτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι στρατι
ωτικές υποχρεώσεις των εφέδρων περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16 
αντίστοιχα, οι λεπτομέρειες των οποίων θα καθοριστούν με απόφαση 
~ου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, λόγω του λεπτομερειακού χαρακτήρα 
τους.

Με τα άρθρα 17. 18. 19 και 20 καθορίζονται οι καταστάσεις της 
ανυποταξίας και λιποταξίας, καθώς και οι συνέπειες τους. Περιλαμβά
νονται νέες διατάξεις σχετικά με:

α. Την ποινικοποΐηση, της ανυποταξίας σε περίοδο ειρήνης, που δεν 
υπόμχει στο ΣΠΚ.

β. Την επιβολή πρόσθετης στρατιωτικής υπηρεσίας, ίσης με το χρόνο 
λιποταξίας και μέχσι έξ: μήνες, στους λιποτάκτες, που δεν προβλέπεται 
σήμερα.

γ. Τη μείωση της πρόσθετης στρατιωτικής υπηρεσίας που επιβάλλε
ται στους ανυπότακτους από είκοσι τέσσερις που ισχύει σήμερα, σε έξι 
μήνες.

δ. Τη δυνατότητα άοσης των στερήσεων που επιβάλλονται στους ανυ
πότακτους και λιποτάκτες, εφοσον συμπληρωθούν οοισμένες προϋποθέ
σεις. Τέτοια δυνατότητα δεν υφίσταται σήμερα, αλλά οι συνέπειες ισχύ
ουν ισόγια. Σε γενικές γραμμές οι συνέπειες της ανυποταξίας και της λι
ποταξίας καθίστανται αυστηρότερες, με σκοπό να αποθαρρυνθούν οι 
υποψήφιοι ανυπότακτοι και λιποτάκτες.

Στο άρθρο 21 περιγράφονται οι περιπτώσεις εθελούσιας κατάταξης 
στις Ένοπλες Δυνάμεις, που διακρϊνονται στις κατηγορίες των προτά- 
κτων. εφόσον πρόκειται για κατάταξη πριν την πρόσκληση της κλάσης 
τους και των εθελοντών, εφόσον πρόκειται για κατάταξη, χωρίς να υφί- 
σταται υποχρέωση για στράτευση.

Με το άρθρο 22 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και διόρθωσης 
της ηλικίας. Ειδική, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς πρόβλεψη 
υπάρχει για τη διόρθωση της ηλικίας. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
διόρθωσης και αναθεώρησης της ηλικίας ενοποιούνται με τον όρο διόρ
θωση ηλικίας, η δε αποφασιστική αρμοδιότητα μεταφέρεται στον αρμό
διο Νομάρχη, ενώ σήμερα ουσιασικά η αρμοδιότητα ανήκει στα στρατο
λογικά γραφεία των οποίων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη.

Οι περιπτώσεις των δαπανών κίνησης που βαρύνουν το Δημόσιο, 
εφόσον πρόκειται για στρατευσίμους ή εφέδρους, οι οποίοι μετακινούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις για τη στρατολογία, καθώς και τα δικαιώ
ματα των υπαλλήλων που στρατεύονται για εκπλήρωση στρατιωτικών 
υποχρεώσεων περιγράφονται από τα άρθρα 23 και 24 αντίστοιχα.

Με το άρθρο 25 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις πρόσθετες στρατι
ωτικές υπηρεσίες που επιβάλλονται ως διοικητική κύρωση. Ειδικότερα 
ορίζεται ότι οι πρόσθετες στρατιωτικές υπηρεσίες αίρονται, εφόσον απο
δειχτεί ότι η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του στρατευσίμου 
οπλίτη, έφεδρου οπλίτη, έφεδρου και οπλίτη από την εφεδρεία οφείλεται 
σι γεγονότα ανώτερος βίας και μετατρέπεται σε χρηματική ποινή οπο
τεδήποτε. Τα προηγούμενα δεν ισχύουν για πρόσθετες στρατιωτικές 
υπηρεσίες που επιβάλλονται εξαιτίας λιποταξίας ή ανυποταξίας. Τα κα
ταβαλλόμενα ποσά των χρηματικών ποινών περιέρχονται στον προϋπο
λογισμό του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας και διατίθενται για τη βελτί
ωση των συνθηκών διαβίωσης των οπλιτών (εγκαταστάσεις, σίτιση, 
διοικητική μέριμνα, κ.λπ.) αντίθετα με το προηγούμενο καθεστώς τα 
ποσά αυτά περιέρχονταν στα Μετοχικά Ταμεία των Κλάδων των Ενό
πλων Δυνάμεων.

Η οργάνωση των στρατολογικών γραφείων, ο τρόπος και η διαδικα
σία έκδοσης και υλοποίησης των στρατιωτικών μεταβολών κα: οι αρμο
διότητες για στρατολογικά θέματα ρυθμίζονται σε νέες βάσεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 26. Συγκεκριμένα:

α. Ενοποιούνται τα στρατολογικά γραφεία των τριών Κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, υπαγόμενα στη Διεύθυνση Στρατολογικού του 
ΓΕΕθΑ. Η ενοποίηση κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε όλοι οι συναλλασ
σόμενοι να εξυπηρετούνται στις πρωτεύουσες των νομών που διαμένουν, 
ενώ σήμερα όσοι ανήκουν στο Ναυτικό και την Αεροπορία, μόνο σε ελά
χιστα στρατολογικά γραφεία (ένα το Ναυτικό και πέντε η Αεροπορία) 
μπορούν να απευθυνθούν για θέματα στρατολογίας. Επιπλέον η μη 
ύπαρξη ειδικευμένων στρατολόγων στο Ναυτικό και την Αεροπορία, κα
θιστά προβληματική ακόμη και τη σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση 
των συναλλασσόμενων.

β. Επιβάλλεται η σαφήνεια και η αιτιολόγηση των απορριπτικών 
αποφάσεων των στρατολογικών γραφείων.

γ. Κατοχυρώνεται ο συναλλασσόμενος και του παρέχεται δυνατό
τητα προσφυγής, η εξέταση της οποίας ολοκληρώνεται σε στενά χρονικά 
πλαίσια. Η προϊστάμενη του στρατολογικού γραφείου αρχή έχει τη δυ
νατότητα ανάκλησης της πράξης σύμφωνα με τις αρχές που Οιέπουν την 
ανάκληση των διοιχητκών πράιςεων.

δ. Προβλέπονται τακτές προθεσμίες ενέργειας των αρμόδιων στρατο- 
λογκών αρχών με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των συναλλασσόμε
νων.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις αναμένεται σημαντκή βελτίωση των 
διαδκασιών συναλλαγής με τα στρατολογικά γραφεία, μείωση στο ελά
χιστο των περιπτώσεων εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής διατά
ξεων και αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας.

Με το άρθρο 27 ρυθμίζονται θέματα σχετκά με την εφεδρεία των
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Σωμάτων και τη μεταφορά σ' αυτή εφέδρων των Ενόπλων Δυνάμεων, 
ενώ με το άρθρο 28 θέματα σχετικά με την καταχώρηση και συμπλή
ρωση στρατολογικών μεταβολών.

Στο άρθρο 29 περιέχονται οι τελικέ; διατάξει; του σχεδίου νόμου. 
Σημαντική καινοτομία αποτελεί η πρόβλεψη υποβολή; αιτήσεων με το 
Ταχυδρομείο ή μέσω αντιπροσώπου. Επίση; η πρόβλεψη απόδειξη; τη; 
αντιπροσώπευση; με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητα; του αντιπρο
σώπου. εφόσον πρόκειται για συγγενή ορισμένου βαθμού και το αίτημα 
αοορά στρατολογικό ευεργέτημα.

Για την ομαλή μετάπτωση από το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώ; 
στο προτεινόμενο προβλέπονται στο άρθρο 30 μεταβατικέ; διατάξει;, 
που έχουν σκοπό να αποκλειστούν περιπτώσεις δημιουργία; αδικιών.

Ειδικότερα:

α. Στρατολογικέ; μεταβολές, που έχουν ζητηθεί ή ολοκληρωθεί μέ
χρι την έναρξη τη; ισχύο; του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν 
εφόσον υφίστανται οι απαιτούμενε; προϋποθέσει; στι; οποίε; στηρίχθη- 
καν ή στηρίζεται η εγγραφή του;.

β. Όσοι βρίσκονται νόμιμα έξω από τι; τάξει; :ων Ενόπλων Δυνά
μεων (στρατεύσιμοι στου; οποίου; χορηγήθηκε αναβολή κατάταξη; ή 
εξαίρεση από τι; προσκλήσεις), εφόσον κατά την έναρξη ισχυο; του νό
μου αυτού έχουν τι; ουσιαστικέ; προϋποθέσει; μεταφορά; στου; υπό
χρεου; μειωμένη; θητεία; που προβλέπονται από το προηγούμενο κα
θεστώ; και εξακολουθούν να τι; έχουν όταν ζητήσουν τη μεταφορά, υπέ
χουν την υποχρέωση μειωμένη; θητεία;.

γ. Όσοι βρίσκονται νόμιμα έξω από τι; τάξει; των Ενόπλων Δυνά
μεων κατά την έναρξη τη; ισχύος του νόμου αυτού και σύμφωνα με το 
προηγούμενο καθεστώ; προβλέπεται για την κατηγορία του; οποιοδή- 
ποτε στρατολογικό ευεργέτημα, διατηρούν το ευεργέτημα αυτό και μετά 
την έναρξη τη; ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον βέβαια εξακολουθούν να 
έχουν τι; απαιτούμενε; από το προηγούμενο καθεστώ; προϋποθέσει; 
κατά την ημερομηνία που θα ζητήσουν την παροχή του ευεργετήματος.

δ. Οι υπαγόμενοι στι; παραπάνω κατηγορίες μπορούν να ζητήσουν 
την υπαγωγή του; στι; διατάξει; του νόμου αυτού, εφόσον είναι ευνοϊκό
τερες.

ε. Ειδικά όσοι κηρύχθηκαν ανυπότακτοι ή λιποτάκτες πριν την 
έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, διέπονται από το προηγούμενο κα
θεστώς. τόσο ω; προ; την χρονική διάρκεια των στρατιωτικών υποχρε
ώσεων. όσο και ω; προς τις παρεπόμενες κυρώσεις.

Με το άρθρο 31 κυρώνονται οι Αποφάσεις του Υπουργού Εθνική; 
'.Αμυνα; που εκδόθηκαν κατά καιρού; γιο τη ρύθμιση θεμάτων στρατο
λογίας.

Με το άρθρο 32 καταργείται το νομοθετικό πλέγμα που συνθέτει τι; 
διατάξει; για τη στρατολογία και κάθε αντίθετη με το νόμο αυτό γενική 
η ειδική διάταξη.

Με το άρθρο 33 ορίζεται ότι ο νόμο; ισχύει μετά εξ: μήνες από τη δη
μοσίευσή του στην Εφημερίδα τη; Κυβερνήσεως. ώστε να δοθεί η δυνα
τότητα ενημέρωση; τόσο των υπηρεσιακών οργάνων, όσο κα: αυτών 
που διέπονται από τις διατάξεις του. Για τις διατάξεις, που προβλέπουν 
την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και Αποφάσεων, ορίζεται ημερο
μηνία έναρξη; ισχύος η ημερομηνία δημοσίευση; του νόμου στην Εφη
μερίδα τη; Κυβερνήσεως. ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έκδοσή 
τους.

Για τη ρύθμιση των παραπάνω θεμάτων υποβάλλουμε το προτεινό- 
μενο σχέδιο νόμου και παραχαλούμε για την ψήφισή του.

Αθήνα. 15 Ιουλίου 1987

0 Αντιπρόεδρο; τη; Κυβέρνηση; 
και Υπουρτό; Εθνική; Άμυνα; 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί

Προεδρία; τη; Κυβέρνηση; Εσωτερικών
ΔΠ0ΣΤ0Λ0Σ ΚΑΚΛΑΜΑΝΉΣ MAN. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

Εξωτερικών
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛ1ΑΣ

Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

Εστασία;
ΚΟΣΤΑΣ ΓΪΑΠΑΝΆΓΙΩΤΟΥ

Υτείας. Πρόν. & Κοιν. Ασφ/σεων
Γ.Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

Δηαόσια; Τάξη; 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΓ1ΑΝΝΗΣ 

Εμπορική; Ναυτιλία; 
ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στο σχέδιο νόμου «Στρατολογία των Ελλήνων*

Α. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Το ν.δ. 710/1970 «Περί Στρατολογία;* (ΦΕΚ 253).
β. Το ν.δ. 417/1974 «Περί αντικαταστάσεω; και συμπληρώσεω; 

του ν.δ. 720/1970 χ.λ.π. (ΦΕΚ 140).
γ. Το ν.δ. 1 (>4/1974 «Περί τροποποιήσεω; και καταργήσεω; δια- 

τάξεών τινων του ν.δ. 720/1970 κ.λ.π.* (ΦΕΚ 340).
δ. Το ν.δ. 224/1974 «Περί τακτοποιήσεως ανυποτάχτων κατηγο

ριών τινών* (ΦΕΚ 304).
ε. Ο ν. 4/1975 «ΙΙερί Στρατολογική; τακτοποιήσεως κατηγοριών 

τινών στρατευσίμων» (ΦΕΚ 15).
στ. Ο ν. 1 (>()/! 975 «Περί αντικαταστάσεω; διατάξεων τινών του 

ν.δ. 720/1970 κ.λ.π * (ΦΕΚ 193).
ζ. Ο ν. 408/197(> «ΙΙερί τροποποιήσεω;. συμπληρώσεω; και κα

ταργήσεω; διατάξεων τινων του ν.δ. 720/ I 070 χ.λ.π.» (ΦΕΚ 209).
η. Ο ν. 73 i / 1 977 «περί τροποποιήσεω; των διατάξεων των άρθρων 

6 και 54 του ν.δ. 720/1970 χ.λ.π.» (ΦΕΚ 3 14).
θ. Οι παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού Εθνική; Άμυνας:
I. Φ. (>70/3/12820(>/13.9.79 (ΦΕΚ 821 ΙΓ)

. 2. Η. 192/7.2.80 (ΦΕΚ 2<>5 ΙΓ)
3. Φ. (>70/3/1221 18/Σ. 17(>7/29.4.80 (ΦΕΚ 448 Β )
4. Φ. (>70/3/129375/13.10.80 (ΦΕΚ I ()7(> ΙΓ)
5. Φ. (>70.3/1 (>5054/19.5.8 1 (ΦΕΚ 304 ΙΓ)
6. Φ. 670.3/52/Ι65597/Σ.2078/18.5.82 (ΦΕΚ 309 Β')
7. Φ. 670.3/80/171245/Σ.43 15/20.10.82 (ΦΕΚ 932 Β')
8. Φ. 670.3/61 /167450/Σ.2850/25.7.82 (ΦΕΚ 467 Β')
9. Φ. 670.3/11/26334/Σ. 1388/2.5.82 (ΦΕΚ 364 Β')
10. Φ. 670.3/24/266801/Σ.2502/20.7.82 (ΦΕΚ 550 Β')
II. Φ. 420.5/115/304188/Σ.1990/15.7.82 (ΦΕΚ 558 Β*)
12. Φ. 420.5/177/307356/Σ.3410/6.10.82 (ΦΕΚ 774 Β')
13. Φ. 420.5/157/308888/Σ.4082/11.11.82 (ΦΕΚ 798 Β')

Β' ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Άρθρο 12 παράγραφο; 2 του ν.δ. 4239/1962 (ΦΕΚ 126).

«2. Επανεξέτασι; τη; εν τω μητρώω αρρένων αναγραφομένη; ηλι
κία; δύναται να διαταχθή εφ' άπαξ, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, εφ' 
όσον πρόκειται περί προσώπιμν υπερβάντων το 50όν έτος τη; ηλικία; 
των. άτινα καθ' όν χρόνον κατηρτίζοντο τα εν ισχύι μητρώα, εις ά φέρο
νται εγγεγραμμένα, διέμενον εις το εξωτερικόν ή ανεχώρησαν δι αυτό 
μεταγενεστέρω; και κατ αμφοτέρα; τα; περιπτώσεις ταύτα; έγκατα - 
στάθησαν ει; την αλλοδαπήν ω; απόδημοι επί 20ετίαν τουλάχιστον, δεν 
υφίστανται δε ληξιαρχικά στοιχεία, αρχήθεν συντεταγμένα, αποδεικνύο- 
ντα την χρονολογίαν γεννήσεώ; των. ουδέ καθωρίσθη η ηλικία των επί 
τη αυτοπροσώπω εμφανίσει των ενώπιον των Νόμω τετσγμένων αρμο
δίων οργάνων.

Η αίτησις υποβάλλεται ει; τον οικείον Νομάρχην, όστις διατάσσει την 
εξακρίβωσιν των εν τη προηγούμενη παραγράφω προϋποθέσεων, ω; 
και τη; υπό του ενδιαφερομένου επικαλούμενη; ω; αληθούς ηλικία; 
του. επί τη βάσει παντός αποδεικτικού στοιχείου ή και μαρτύρων, συ- 
ντασσομένη; ποριοματική; εχθέσεως.

Η διόρθωσι; τη; ηλικία; δια τάσσεται δια κοινή; αποφάσεω; των επί 
τη; Εθνική; Αμύνη; και Εσωτερικών Υπουργών, επί τη βάσει των κατά 
την παρ. 2 στοιχείων, εκτιμώμένων ελευθέρω; και μετά γνώμην τη; οι
κεία; δευτεροβαθμίου επιτροπής μητρώων αρρένων ή του οικείου προ
ξένου. προκειμένου περί προσώπων διαμενόντων ει; το εξωτερικόν, εκ- 
φερομένην εις αμφοτέρα; τα; περιπτώσεις επί τη αυτοπροσώπω εμφανί
σει του ενδιαφερομένου.

Η κατά τα; προηγουμένα; παραγράφου; διορθουμένη ηλικία δεν 
λαμβάνεται υπ* όψιν προκειμένου διορισμού ει; δημοσία; θέσει; ή τοιαύ- 
τα; νομικών προσώπων ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, ως και επί θε
μάτων αναγόμενων ει; την υπηρεσιακήν κατάστασιν των υπηρετούντων 
ή διοριζόμενων ει; τοιαύτα; θέσεις*.

β. Φ. 670/44/Γ1066/Σ. 2413/11.7.87 (ΦΕΚ 360 Β*) απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΤ

ΚΑΤΑΡΓΟΤΝΤΛI 

ME TO ΑΡΘΡΟ 32

(Οι υπο στοιχείο 9 χαταογούμενες υπουργικές αποφάσεις είναι οι υπ" 
ασιθμους 1 μέχρι κα; 13 χυοούμενες με το άρθρο 31).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡ1Θ. 720/70 (ΦΕΚ 253)

Περί Στρατολογίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Β.ΑΣ1ΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίααμεν χαι 
διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΓΕΝΙ ΚΑΙ Δ1ΑΤ.ΑΖΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1 

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρον 1

Υπσχοεοι προς Στράτευσιν

1. "Απόντες οι "Ελληνες, από 1ης Ιανουάριου του έτους χατά το 
οποίον άγουν το ειχοστόν έτος της ηλιχίας των μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου 
του έτους χατά το οποίον συμπληρούν το πεντηκοστόν, υπέχουν υποχρέ
ωσή στρατεύσεως δι" εχτέλεσιν στρατιωτικής υπηρεσίας εις τον Στρατόν 
Ξηρός ή θαλάσσης ή Αέρος.

2. Κατ' εξαίρεσιν, εν χαιρώ γενικής επιστρατεύσεως ή πολέμου, ως 
χαι χατά τας εν ειρήνη ή μερική επιστρατεύσει ειδιχάς περιστάσεις, εχτι- 
μωμένας υπό του Υπουργού Εθνικής "Αμυνας, οι ανωτέρω υπόκεινται 
εις την υποχοέωσιν ταύτην από 1ης Ιανουρίου του έτους κατά το οποίον 
άγουν το δέκατον ένατον έτος της ηλιχίας των.

"Αρθρον 2 

Ηλικία

1. Η ηλικία προκύπτει εκ του έτους γεννήσεως, υπό το οποίον έκα
στος φέρεται εγγεγραμμένος εις τα μητρώα αρρένων Δήμου ή Κοινότη
τας του Κράτους.

2. Η εκ των μητρώων αρρένων προκύπτουσα ηλικία διορθούται μό
νον κατά τας διατάξεις του παρόντος, πάσα δε καθ’ οιονδήποτε έτερον 
τρόπον, συμφώνως προς ειδικούς νόμους, απόδειξις ηλικίας διαφόρου 
ταύτης δεν δύναται να συνεπιφέρη, μεταβολήν του εις τα μητρώα αρρέ
νων αναγραφόμενου έτους γεννήσεως.

3. Δια την εφαρμογήν των Οεατάξεων του παρόντος, ως ημερομηνία 
γεννήσεως λογίζεται η 1η Ιανουάριου του έτους υπό το οποίον έκαστος 
φέρεται εγγεγραμένος εις τα μητρώα αρρένων.

Άρθρον 3

Στρατολογική Κλάσις

1. Προς τον σκοπόν της στρατεύσεως άπαντες οι άρρενες εντάσσο
νται, βάσει του εν τω μητρώω αρρένων αναγραφομένου έτους γεννή
σεως αυτών, εις αντίστοιχον προς τούτο στρατολογικήν κλάσιν.

2. Στρατολογική κλάσις είναι ο αριθμός ο προκύπτων εκ της προσθέ-
σεως του αριθμού είκοσι εν εις το εν τω μητρώω αρρένων ανσγραφόμε- 
ναν έτος γεννήσεως έκαστου. ■»

Άρθρον 4

Οπλίται Ενεργού Στρατού

0 εξ οπλιτών ενεργός Στρατός Ξηράς. θαλάσσης και Αέρος συγκρο
τείται:

α. Εκ κληρωτών οιασδήποτε κατηγορίας.
β. Εξ εθελοντών.
γ. Εκ μονίμων.

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρον 5

Διάχοισις Στρατιωτικών Υποχρεώσεων - Ορισμοί

1. Η προς στράτευσιν υποχρέωσες διαχρίνεται εις στρατεύσιμον και 
εις εφεδρικήν.

2. Άπαντες ot κατά το άρθρον 1 υποκείμενοι εις στράτευσιν υπέχουν 
πλήρη στρατεύσιμον υποχοέωσιν. η οποία καλείται «θητεία» ή μειωμέ- 
νην τοιαύτην. η οποία καλείται «εκγύμνασες».

3. Οι προς στράτευσιν υπόχρεοι άρρενες, από 1ης Ιανουάριου του 
έτους κατά το οποίον άγουν το δέκατον ένατον έτος της ηλικίας των μέ
χρι της προτεραίας της ημερομηνίας κατατάξεως εις το Στράτευμα 
προς εκπλήρωσιν στρατευσίμου υποχρεώσεως ή από της ημερομηνίας 
της προσωρινής απολύσεως μέχρι της προτεραίας της τοιαύτης επανα- 
κατατάξεως. καλούνται «στρατεύσιμοι».

4. Οι χατατασσόμενοι εις το Στράτευμα προς διάνυσιν στρατευσίμου 
υποχρεώσεως. από της ημερομηνίας κατατάξεως ή επανακατατάξεως 
μέχρι της εκπληρώσεως ταύτης εξ ολοκλήρου ή μέχρι της προσωρινής 
απολύσεως. καλούνται «κληρωτοί» ή «κληρωτοί πρότακτοι», προκειμέ- 
νου περί χατατασσομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 96.

5. Οι εξ ολοκλήρου εκπληρούντες την στρατεύσιμον υποχοέωσιν των 
απολύονται οριστικώς εκ του Στρατεύματος ή τηρούνται υπό τα όπλα 
κατά τας διατάξεις του άρθρου 55.

6. Οι τηρούμενοι υπό τα όπλα κληρωτοί ή κληρωτοί πρότακτοι. από 
της ημερομηνίας τηρήαεως μέχρι της απολύσεως, καλούνται «κληρωτοί 
παρατεταμένης θητείας ή παρατεταμένης εκγυμνάοεως», αναλόγως 
προς την εν τη ως άνω παραγράφω 2 υποχρεώσίν των.

7. Οι οριστικώς απολυόμενοι εκ του Στρατεύματος εγγράφονται εις 
την εφεδρείαν κατά τας διατάξεις του άρθρου 57.

8. Άπαντες οι εγγεγραμμένοι εις την εφεδρείαν καλούνται «οπλίται 
εφεδρείας» και υπέχουν υποχρεώσω στρατεύσεως μέχρι συμπληρώσεως 
του πεντηκοστού έτους της ηλικίας προς εκπλήρωσιν εφεδρικής υποχρε
ώσεως.

9. Οι εκ της εφεδρείας κατατασσόμενοι εις το Στράτευμα προς διάνυ- 
σιν εφεδρικής υποχρεώσεως, από της ημερομηνίας κατατάξεως μέχρι 
της απολύσεως, καλούνται «κληρωτοί εξ εφεδρείας».

10. Συντρεχόντων ιδιαιτέρων λόγων, περί των οποίων τα άρθρα 9 
έως 14, στρατεύσιμοί τινες ή κληρωτοί οιασδήποτε κατηγορίας εξαι
ρούνται ή απαλλάσσονται της στρατεύσεως.

11. "Οπου εν τω παρόντε αναφέρεται ο όρος «κληρωτοί» νοούνται ot 
κληρωτοί θητείας ή εκγυμνάοεως ως εν τη ανωτέρω παραγράφω 4, 
όπου δε αναφέρεται ο όρος «κληρωτοί οιασδήποτε κατηγορίας» νοούνται 
οι κληρωτοί, οι κληρωτοί πρότακτοι, οι κληρωτοί παρατεταμένης θη
τείας ή παρατεταμένης εκγυμνάοεως και οι κληρωτοί εξ εφεδρείας.

Άρθρο 6

Διάρκεια Στρατευσίμου Υποχρεώσεως

1. Η διάρκεια της θητείας είναι εικοσιτετράμηνος.
2. Η διάρκεια της υποχρεώσεως εκγυμνάοεως είναι εννεάμηνος. δυ- 

ναμένη να παραταθή επί τρίμηνον δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής 
Αμύνης, κατόπιν προτάοεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Ενόπλων Δυ
νάμεων.

3. Υπσχρέωσιν εκγυμνάοεως υπέχουν στρατεύσιμοι ή κληρωτοί, 
εμπίπτοντες εις τας διατάξεις της εποιιένης παραγράφου ή του άρθρου
25.

4. Οι κατά τας διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων ειδικών νόμων 
αποκτώντες την ελληνικήν ιθαγένειαν, μετά την συμπλήρωσιν του εικο
στού πρώτου έτους της ηλικίας και προ της συμπληρωσεως του τεσσα
ρακοστού. υπέχουν υπσχρέωσιν εκγυμνάοεως.

Οι βάσει των αυτών νόμων αποκτώντες την ελληνικήν ιθαγένειαν, 
προ μεν της συμπληρώσεως του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας 
υπέχουν στρατεύσιμον υπσχρέωσιν, μετά δε την συμπλήρωσιν του τεσ
σαρακοστού υπέχουν μόνο εφεδρικήν υποχρέωσιν.

Άρθρον 7

Αρμόδιοι Υπηρεσία Παρακολουθήσεως 

Εκπληρώσεως Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

1. Η ποοπαρασκευή της στρατεύσεως. η στράτευσες και η παρακο
λούθησες της εκπληρώσεως των στρατιωτικών υποχσεώσεων. παρ' 
απάντων των υπεχόντων τοιαύτας. ενεργείται δια των υπό του οργαν-,-
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αμοΰ των Ενόπλων Δυνααεων προβλεπομένων Στ ρατολσγικών Γρα
φείων και Υπηρεσιών.

2. Η στρατολογική παρακολούθησις των κληρωτών οιασδήποτε κα
τηγορίας ενεργείται υπό των Μονάδων, εις τας οποίας υπηρετούν εκά- 
στοτε.

3. Δια κανονισμών εκδιοομένων υπό του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνά
μεων. χατόπιν προτάσεων των οικείων Αρχηγείων και κυρουμένων 5Γ 
αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. ρυθμίζονται η οργάνωσις. 
η αρμοδιότης και η λειτουργία των Στρατολογικών Γραφείων και Υπη
ρεσιών και καθορίζονται τα υπ* αυτών τηρούμενα στρατολογικά βιβλία.

Μέχρις εκδόσεως των ως άνω κανονισμών εφαρμόζονται οι νυν ισχύ- 
οντες. εφ’ όσον οεν αντίκεινται τω παρόντι.

Άρθρον 8

Στοιχεία Βάσει των οποίων Ενεργείται η Στράτευσις

1. Η στράτευσις ενεργείται βάσει των εκ των μητρώων αρρένων κα
ταρτιζόμενων, συμφώνως τω σχετικώ ειδικώ νόμω, στρατολογικών πι
νάκων.

2. 0 τύπος των ως άνω πινάκων, η προθεσμία συντάξεως και απο
στολής τούτων εις τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, ως και πάσα 
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται υπό του ειδικού «περί μητρώων αρ
ρένων* νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ - 
ΑΝΑΒΟΛΑΙ ΚΑΤΑΤΑΖΕΩΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ 3

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ 

Άρθρο 9

Εξαιρούμενοι λόγω Σωματικής Ακαταλληλότητος

1. Εξαιρούνται της στρατεύσεως οι παρά των αρμοδίων συμβουλίων 
ή υγειονομικών επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων κρινόμενοι. λόγω 
σωματικής βλάβης ή παθήσεως. ακατάλληλοι δια την εκτέλεσιν στρατι
ωτικής υπηρεσίας εν γένει.

2. Οι συμφώνως τη προηγθυμένη παραγράφω κρινόμενοι ακατάλλη
λοι κληρωτοί οιασδήποτε κατηγορίας εξαιρούνται της εκπληρώσεως 
των περαιτέρω στρατιωτικών υποχρεώσεών των και απολύονται του 
Στρατεύματος, μη εγγραφόμενοι εις την εφεδρείαν.

Άρθρον 10

Εξαιρούμενοι λόγω Περιβολής Μοναχικού Σχήματος.

1. Εξαιρούνται της προς στράτευσιν υποχρεώσεως στρατεύσιμοι:
α. Εντεταγμένοι εις την Αγιοταφικήν Αδελφότητα.
β. Περιβεβλημένοι δια κουράς το μοναχικόν σχήμα και μονάζσντες 

εις Μονός της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.
γ. Περιβεβλημένοι νομίμως το μοναχικόν σχήμα και μονάζσντες εις 

Μονός έτέρων γνωστών θρησκειών.
2. Οι λόγοι εξαιρέσεως δέον να υφίστανται κατά την τάσσομενην ημε

ρομηνίαν αρχικής κατατάξεως εις το Στράτευμα των εκ του αυτού Δή
μου ή Κοινότητος και της αυτής.κλόσεως ή κατηγορίας στρατευσίμων.

3. Οι ως άνω εξαιρούμενοι υπέχουν στρατιωτικός υποχρεώσεις και 
υπόκεινται εις την εκπλήρωσιν τούτων κατά τα εν Κεφαλαιω Δ’ οριζό
μενα. εφ* όσον ήθελον απομακρυνθή της Αγιοταφικής Αδελφότητος ή 
των οικείων Μονών μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίον 
συμπληρούν το πεντηκοστόν έτος της ηλικίας, είτε άνευ άδειος, είτε κα
τόπιν τοιαυτης υπερβαινούσης τους τρεις μήνας, συνεχώς ή διακεκομ
μένους. εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, πλήν των απομακρυνό
μενων κατόπιν άδειος χορηγούμενης δια λόγους υγείας ή σπουδών.

4. Κατ εξαίρεσιν. οι απομακρυνόμενοι εκ των εις την Ανατολικήν 
Ορθοδοξον Εκκλησίαν ανηκουσών Μονών εσωτερικού, κατόπιν αδείας 
χορηγούμενης δια σπουδας εις Θεολογικήν σχολήν ανώτατων εκπαι
δευτικών ιδρυμάτων, υπέχουν στρατιωτικός υποχρεώσεις και υπόκει- 
νται εις την εκπλήρωσιν τούτων κατά τα εν κεφαλαιω Δ’ οριζόμενα, εφ' 
οσον ήθελον λάβει το πτυχίον της τοιαύτης σχολής προ της συμπληρώ- 
σεως της εν τη προηγούμενη παραγράφω οριζόμενης ηλικίας.

D. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφον 1 εξαιρούμενοι, εφ* όσον εντα
χθούν. μετά την ημερομηνίαν αρχικής κατατάξεως των στρατευσίμων 
της κλάσεως ή κατηγορίας εις την οποίαν ανήκουν, εις οιανδήποτε ετέ-

ραν εκ των εν τη αυτή παραγράφω αναφερομένων Μονών, εξακο/ χυ
θούν διεπόμενοι υπό των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εάν η Μονή 
εκ της οποίας απεμακρύνθηοαν συγκατετέθη δια την εις την νέαν τοιαύ- 
την ένταξίν των. συνετελέσθη δε αυτή εντός τριμήνου από της συγκατα- 
θέσεως.

6. Οι εντασσόμενοι εις Μονός ανηκούσας εις αιρέσεις της Ανατολικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας ή πόσης ετέρας γνωστής θρησκείας, δεν εξαιρού
νται της στρατεύσεως κατά τας διατάξεις της ανωτέρω παραγράφκ: 1.

7. Οι προεξάρχσντες της Αγιοταφικής Αδελφότητος και των Μονών 
υποχοεούνται νσ γνωστοποιούν εις το αρμόδιον Στρατολογικόν Γρα- 
φείον εντός δέκα πέντε ηιιερών πάσαν επερχομένην μεταβολήν, εκ των 
εις τας ως άνω παραγράφους 3,4 και 5 αναφερομένων, ευθυνόμενοι άλ
λως κατά τας διατάξεις του άρθρου 133.

Άρθρον 11

Εξαιρούμενοι λόγω Καταδίκης εις Καθαίρεσιν

1. Οι εις καθαίρεσιν ή εις ποινήν συνεπαγομένην καθαίρεσιν καταδι
καζόμενοι αμετακλήτως παρ' οιουδήποτε δικαστηρίου, δΓ έγκλημα τι- 
λεσθέν εις χρόνον κατά τον οποίον είχον την ιδιότητα του στρατιωτικού, 
εξαιρούνται της εκπληρώσεως των περαιτέρω στρατιωτικών υποχρεώ
σεών των. οι δε υπηρετούντες εις το Στράτευμα απολύονται, μη εγγρα- 
φόμενοι εις την εφεδρείαν.

2. Οι ως άνω εξαιρούμενου εφ’ όσον δεν έχουν υπερβή το πεντηκο
στόν έτος της η>*κίας. υπέχουν στρατιωτικός υποχρεώσεις και υπόκει- 
νται εις την εκπλήρωσιν τούτων κατά τα εν κεφαλαιω Δ’ οριζόμενα, έαν:

α. Αμνηστευθή το έγκλημα, δια το οποίον κατεδικάσθησαν.
β. Επακολουθήση Βασιλική Χάρις ή παραγραφή της ποινής, μετ' άρ- 

σεως. κατ* αμφοτέρας τας περιπτώσεις, των συνεπειών της καταδίκης.
3. Οι Εισαγγελείς και οι Βασιλικοί Επίτροποι υποχοεούνται αμελ

λητί να αποστέλλουν εις το αρμόδιον Στρατολογικόν Γραφείον εντός 
δέκα πέντε ημερών αντίγραφον της κατά την ανωτέρω παράγραφον 1 
καταδικαστικής αποφάσεως.

4. Ομοίως, οι διευθυνταί των Φυλακών υποχοεούνται να γνωστο
ποιούν εις το αρμόδιον Στρατολογικόν Γραφείον εντός δέκα πέντε ημε
ρών πάσαν εκ των Φυλακών απόλυσή. κρατουμένου, εμπίπτοντος εις 
τας περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 2, ευθυνόμενοι άλλως κατά 
τας διατάξεις του άρθρου 133.

ΤΜΗΜΑ 4

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΤΣΕΩΣ 

Άρθρον 12

Απαλλασσόμενοι Σπουδασταί ή Απόφοιτοι θεολογικών σχολών

1. Απαλλάσσονται της στρατεύσεως οι προτιθέμενοι να περιβληθούν 
το ιερατικόν σχήμα και κρινόμενοι αρμοδίως κατάλληλοι προς χειροτο- 
νίαν στρατεύσιμο·, σπουδασταί ή απόφοιτοι των θεολογικών σχολών:

α. Της Αρχιεπισκοπής Αμερικής της Χάλκης, ως και ετέρων τοιού- 
των του εξωτερικού της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας καθοριζόμε
νων δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

β. Της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, εσωτερικού ή εξωτερικού.
2. Οι λόγοι απαλλαγής δέον να υφίστανται το βραδύτερον μέχοι της 

προτεραίας της τασσομένης ημερομηνίας αρχικής κατατάξεως εις το 
Στράτευμα των εχ του αυτού Δήμου ή Κοινότητος και της αυτής κλά- 
σεως ή κατηγορίας στρατευσίμων.

3. Οι ως άνω απαλλασσόμενοι υπέχουν στρατιωτικός υποχρεώσεις 
και υπόκεινται εις την εκπλήρωσιν τούτων κατά τα εν Κεφαλαιω Δ ορι
ζόμενα, έαν:

α. Διακόφουν τας σπουδάς αυτών και εφ' όσον δεν έχουν περιβληθή 
το ιερατικόν σχήμα προ της τοιαύτης διακοπής.

β. Δεν περιβληθούν το ιερατικόν σχήμα το βραδύτερον εντός έτους 
από της λήξεως των σπουδών ή. εφ* όσον αποπεράτωσαν ταυτας προ 
της συμπληρώσεως του υπό των εκκλησιαστικών κανόνων προβλεπο- 
μένου κατωτάτου ορίου -ηλικίας προς χειροτονίαν. εντός έτους από της 
συμπληρώσεως. του ορίου τούτου, πάντως δε ουχί πέραν της 31ης Δε
κεμβρίου του έτους κατά τό οποίον συμπληρούν το εικοστόν ένατον έτος 
της ηλικίας.

γ. Αποβάλουν το ιερατικόν σχήμα προ της συμπληρώσεως του πε
ντηκοστού έτους της ηλικίας.

4. Διακοπή ή λήξις των σπουδών, δια την εφαρμογήν του παοόντος 
άοθρου. επέρχεται ως αύτη ορίζεται υπό των άρθρων 18 και 19.

5. Οι αρμόδιοι θρησκευτικοί λειτουργοί και οι διευθυνταί των οικείων 
σχολών εσωτερικού υποχοεούνται να γνωστοποιούν εις το αρμόδιον



Στρατολογικόν Γ οαφείον εντός δεχα πεντε ημερών πασαν επερχομένπν 
-r-αβολήν εχ των εις την ως άνω παράγραφον 3 αναφερομένων. ευθυ- 
νόμενοι άλλως κότα τας διατάξεις του άρθρου 133.

6. Λι υπό του παοόντος αρβοου ποοβλεπόμεναι απαλλαταί παρέχο
νται uovov εν καιοώ ειρήνης ή μεοιχης επιστρατεύσεως. είναι δε δυνατόν 
αΰται εις περΐπτωοιν εξαιρετικής αναγκης να περιοοίζωντα: ή χαι να 
απα^οοευωνται δια διαταττ,ς του Υπουργού Εθνιχής Αιχύνης. κατόπιν 
ποοτάσεως του Λνωτάτου Συμβουλίου Ενοπλων Δυνάμεων.

Άρθρον 13.

Απαλλασσόμενοι Θρησκευτικοί Λειτουργοί 

Ισραηλίται και Μουσουλμάνοι

1. Απαλλάσσονται της προς στράτευσιν υποχοεώσεως στρατεύσι
μοι:

ι. Σπουδασταί ή απόφοιτοι των εν τω εξωτερικώ ραββινιχών σχολών 
Ισραηλιτικού θρησκεύματος, εφ όσον επιθυμούν να καταστούν Ραββινοι 
και κρίνονται αρμοόίως κατάλληλοι προς τούτο.

3. Ισραηλίται και Μουσουλμάνοι, εφ όσον συμπράττουν «ις την λει
τουργίαν κατά τα αντίστοιχα θρησκεύματα και υπό την προϋπόθεσιν. ότι 
κατά βεβαίωσιν του αρμοδίου Ραββίνου ή Μουφτή, δεν δύναται να τελε- 
σθή τοιαύτη άνευ της συμπράςεως αυτών.

2. 0 αριθμός των κατά την ανωτέρω υποπαράγραφον 1 β απαλλασ
σόμενων δεν δύνατάι να είναι ανώτερος των δύο δΓ εκάστην Συναγωγήν 
(ιστορικήν και ουχί μιδρασίμ) ή Τέμενος.

3. Οι ως άνω απαλλασσόμενοι υπέχουν στρατιωτικός υποχρεώσεις 
και υπόκεινται εις την εκπλήρωσιν τούτων κατά τα εν Κεφαλαίου Δ ορι
ζόμενα. εις τας ακολούθους περιπτώσεις:

α. Οι σπουδασταί ή απόφοιτοι ραββινιχών σχολών, εάν δεν αναλά
βουν την εκπλήρωσιν των ραββινιχών καθηκόντων εντός εξ μηνών από 
της διακοπής ή της λήξεως των σπουδών των ή εάν παυσουν οριστικώς 
να ασκούν τα καθήκοντα ταύτα προς της συμπληρώσεως του πεντηκο
στού έτους της ηλικίας.

β. Οι Ισραηλίται και Μουσουλμάνου εάν προ της συμπληρώσεως της 
αυτής ως άνω ηλικίας παύσουν οριστικώς να ασκούν το λειτούργημα ή 
διακόψουν τούτο, δι' οιανδήποτε αιτίαν, πλέον του τριμήνου, συνεχώς ή 
διακεκομμένως εντός του αυτού ημερολογιακού έτους.

4. Αι παράγραφοι 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 12 έχουν ανάλογον εφαρ
μογήν και εν προκειμένω.

Άρθρον 14.

Απαλλασσόμενοι δι' Οικογενειακούς Λόγους

1. Απαλλάσσεται της στρατεύσεως ο μόνος ή ο πρεσβύτερος υιός, 
έχων πατέρα ή αδελφόν φονευθέντα. εξαφανισθέντα ή θανόντα εκ τραυ
μάτων ή εκ κακουχιών, υπό τας ακολούθους συνθήκας:

α. Κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας αυτού και εν εκ εν τούτης:
(1) Εις το Στράτευμα ή εις έτερα τμήματα, περί των οποίων το άρ

θρον 118, εν καιρώ επιστρατεύσεως (μερικής ή γενικής) ή πολέμου.
(2) Εις την εθνικήν αντίστασιν, εφ' όσον η εν αυτή υπηρεσία ανσγνω- 

ρισθή εν όλω ή εν μέρει ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, συμφώνως 
τω άρθρω 117.

β. Υπό των αρχών κατοχής της χώρας, ασχέτους εάν υπήρξε στρατι
ωτικός ή ιδιώτης.

γ. Υπό των κομμουνιστικών οργανώσεων, κατά το χρονικόν διά
στημα από 1ης Μαίου 1941 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1950. λόγω των 
αποδεδειγμένων εθνικών φρονημάτων αυτού, ασχέτους εάν υπήρξε 
στρατιωτικός ή ιδιώτης.

2. Το δικαίωμα της απαλλαγής μεταβιβάζεται εις το δευτερότοκον 
υιόν, εάν ο πρεσβύτερος:

α. Έχη κριθή ακατάλληλος δια την εκτέλεση» στρατιωτικής υπηρε
σίας εν γένει.

β. Υπηρετή εις το Στράτευμα ή εις τα Σώματα Χουροφυλακής ή Λι
μενικού ως μόνιμος αξιωματικός ή ανθυπασπιστής ή ους μόνιμος οπλί
τη;·

γ. Τυγχάνη έφεδρος αξιωματικός ή ανθυπασπιστής των Ενόπλων 
Δυνάμεων ή των ους άνω Σωμάτων, εφ' όσον δεν έχει καταληφθή υπό 
που ορίου ηλικίας και ασχέτως εάν υπηρετή ή μη εις τας τάξεις τούτων.

3. Συντρεχουσών και δια τον δευτερότοκον υιόν τουν εν τη ανωτέρω 
παραγράφω 2 περιπτώσεων, το δικαίωμα τούτο μεταβιβάζεται εις το 
τριτότοκον και ούτω καθεξής.

4. Εάν ο πρεσβύτερος αδελφός δεν έχη κριθή ακατάλληλος δια την 
εκτέλεση* στρατιωτικής υπηρεσίας εν γένει και ο δευτερότοκος αιτιάται 
^καταλληλότητα του πρεσβυτέρου. περί ταύτης αποφαίνεται η αρμοδία

υγειονομική επιτροπή τουν Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τα εν παραγρά- 
φοις 3 και 4 του άρθρου 29 οριζόμενα.

Απορρίπτεται η σχετική αίτησις εκείνων των οποίων ο πρεσβύτερος 
αδελφός δεν παοουσιάσθη εντός τριών μηνών από της ειδοποιήσεως 
προς παραπομπήν εις την ως ανω επιτροπήν.

5. Της κατά τα ως άνω απαλλαγής εκ της στρατεύσεως δικαιούνται:
α. Οι στρατεύσιμοι και οι κληρωτού ανεξαρτήτους της χρονολογίας

κατά την οποίαν επέρχονται οι σχετικοί λόγοι.
β. Οι εθελονται οπλίται. εφ όσον οι σχετικοί λόγοι επέρχονται από 

της ημερομηνίας της εθελούσιας κατατάξεως αυτών και μεταγενεστέ- 
ρως.

6. Οι απαλλασσόμενοι δεν υπέχουν πεοαιτέρω στρατιωτικός υποχρε
ώσεις οι δε εκ τούτων υπηρετούντες απολύονται εκ του Στρατεύματος, 
μη έγγραφό με νοι εις την εφεδρείαν.

7. Διά πάσαν επι των ανωτέρω αμ©ισβητουμένην περίπτωσιν απο- 
φαίνεται δια διαταγής ο Υπουργός Εθνιχής Αμύνης.

ΤΜΗΜΑ 5

ΑΝ ΑΒΟΛΑ I ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρθρον 15

Δικαιούμενοι Αναβολής Κατατάξεως λόγω Σπουδών
1. Χορηγείται αναβολή κατατάξεως εις στρατευσίμους εγγραφομΐ- 

νους. προς τον σχοπόν φοιτήσεως. εις τα κάτωθι εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα. δημόσια ή ιδιωτικά, εσωτερικού ή εξωτερικού:

α. Κατωτέρας ή μέσας τεχνικός, ναυτικός, πρακτικός ή ειδικός σχο
λάς. ους και γυμνάσια.

β. Εκκλησιαστικός σχολάς ή φροντιστήρια της Ανατολικής Ορθοδό
ξου Εκκλησίας, ως και πάσης ετέρας γνωστής θρησκείας.

γ. Ανώτερος σχολάς.
δ. Ανωτάτας σχολάς.
2. Η φοίτησις εις άπαντα τα εις τας ανωτέρω υποπαραγράφους Ια, 

1β. και 1γ εκπαιδευτικά ιδρύματα δέον να είναι τακτική, συνεχής και 
υποχρεωτική, προ κειμένου δε περί ιδιωτικών τοιούτων του εσωτερικού, 
ταύτα δέον να είναι ανεγνωρισμένα υπό του Κράτους κατά τας κειμένας 
διατάξεις.

3. Δια την χορήγησιν αναβολής προς φοίτηση* εις ανώτατα εκπαιδευ
τικά ιδρύματα του εξωτερικού, απαιτείται η υπό του σπουδαστού γνώσις 
της υπό του ιδρύματος χρησιμοποιουμένης δια την διδασκαλίαν γλώσ- 
σης κατά τας διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος ειδικού νόμου.

Διά διαταγής του Υπουργού Εθνιχής Αμύνης δύναται να απαγορεύε- 
ται η χορήγησις αναβολής λόγω σπουδών δι* εκπαιδευτικά ιδρύματα 
χωρών του εξωτερικού καθοριζομένων διά της αυτής διαταγής ή να ορί- 
ζωνται και έτεραι προϋποθέσεις διά την χορήγησιν τοιαύτης.

4. Η αναβολή αύτη χορηγείται μόνον εις στρατευσίμους διατελού- 
ντας νομίμως εκτός των τάξεων του Στρατεύματος.

5. Κατ εξαίρεσιν, επιτρέπεται η χορήγησις τοιαύτης αναβολής υπό 
την προϋπόθεσιν της κατωτέρω παραγράφου 6 και εις κληρωτούς, οι 
οποίοι μετέσχον εις τας εισιτηρίους εξετάσεις των εν τω εσωτερικά) ανώ
τατων ή δημοσίων ανώτερων σχολών προ της εις το Στράτευμα εμπρο
θέσμου κατατάξεως αυτών, τα δε αποτελέσματα των εξετάσεων ανεκοι- 
νώθησαν μετά την κατάταξη των.

6. Οι λόγοι αναβολής των στρατευσίμων δέον να υφίσταντα: το βρα- 
δύτερον μέχρι της προτεραίας της τασσόμενης ημερομηνίας αρχικής 
κατατάξεως των εκ του αυτού Δήμου ή Κοινότητος και της αυτής κλά- 
σεως ή κατηγορίας τοιούτων. προ κειμένου δε περί των μετά την ημερο
μηνίαν τούτην διατελούντων οι οιονδήποτι έτερον λόγον νομίμους εκτός 
των τάξεων του Στρατεύματος μέχρι της προτεραίας της ημερομηνίας 
κατά την οποίαν υποχοεούνται προς κατάταξιν. υπό την προϋπόθεσιν ότι 
τα νενομισμένα έτη φοιτήσεως ή τα υπολειπόμενα τοιαύτα όεν υπερβαί
νουν διά την χορήγησιν αναβολής τα εν τη παραγράφω 1 του άρθρου 17 
οριζόμενα αντίστοιχα όρια ηλικίας.

7. Η χρήσις της χορηγηθείσης αναβολής άρχεται από της ημερομη
νίας αρχικής κατατάξεως των εκ του αυτού Δήμου ή Κοινότητος και 
της αυτής κλάσεως ή κατηγορίας στρατευσίμων, μετά των οποίων οι 
τυχόντες αναβολής θα κατετάσσοντο. εάν δεν είχον τύχει τοιαύτης.

8. Διά τους μεταγενεστέρους τυγχάνοντας αναβολής, η χαήσις ταύ
της άρχεται από της ημερομηνίας κατά την οποίαν υπεχρεούντο προς 
κατάταξιν. ως εκ της ειδικής κατηγορίας εις την οποίαν ανήκουν, διά 
τους κληρωτούς δε από της τοιαύτης της απολύσεώς των.

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 έχει ανάλογον εφαρμογήν και εν 
προκειμένω.

10. Κατά την διάρκειαν γενικής επιστρατεύσεως ή πολέμου δύναται
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ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης να εξουσ*οδοτή τα Αρχηγχία των Κλάδων 
Ενόπλων Δυνάμεων όπως χαλούν προς κατάταξιν, χατά τας διατάξεις 
της παραγράφου 6 του άρθρου 42. τους tv αναβολή λόγω σπουδών δια* 
τιλουντες. διακοπτόμενης της ισχύος αυτής.

Άρθρον 16

Δικαιούμενοι Αναβολής Κατατάξεως 
προς Απόχτησιν Θαλασσιας Υπηρεσίας

1. Χορηγείται αναβολή κατατάξεως εις στρατευσίμους κατόχους 
φυλλαδίου ναυτικού, ot οποίοι τυγχάνουν απόφοιτοι σχολών παρεχου* 
σών κατά τας κείμενος διατάξεις το δικαίωμα λήφεως διπλώματος 
πλοιάρχου ή μηχανικού Ρ τάξεως ή ραδιοτηλεγραφητού Β τάξεως 
εμπορικού ναυτικού, προς τον σκοπόν αποχτήσεως ή συμπληρώσεως 
του προς τούτο απαιτουμένου χρόνου θαλασσιας υπηρεσίας και λήφεως 
του κατά περίπτωσιν διπλώματος.

2. Αι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 δύνανται διά διαταγής 
του Υπουργού Εθνικής Αμύνης να επεκτείνωνται και διά την λήφιν οιου- 
δήποτε ετέρου διπλώματος ή πτυχίου εμπορικού ναυτικού, διά το οποίον 
απαιτείται η απόκτησις ή συμπλήρωσις ωρισμένου χρόνου θαλασσιας 
υπηρεσίας.

3. Η αναβολή αύτη χορηγείται μόνον εις στρατευσίμους, διατελού- 
ντας νομίμως εκτός των τάξεων του Στρατεύματος.

4. Αι παράγραφοι 6 έως 10 του άρθρου 1 3 έχουν ανάλογον εφαρμο
γήν και εν προκειμένω.

Άρθρον 1 7 

Διάρκεια Αναβολής

1. Η κατά τα άρθρα 15 και 16 αναβολή κατατάξεως χορηγείται μέ
χρι 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίον οι ενδιαφερόμενοι συ
μπληρούν:

α. Το εικοστόν τρίτον έτος της ηλικίας, προκειμένου περί σπουδα
στών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της υποπαραγράφου Ια του άρ
θρου 13. ως και περί σπουδαστών παρακολουθούντων προπαιδευτιχάς 
ή προπαρασκευαστικές σπουδάς. αι οποίαι είναι υποχρεωτικαί διά την 
εγγραφήν εις ανωτέρας ή ανωτάτας σχολάς.

β. Το εικοστόν έκτον έτος της ηλικίας, προκειμένου περί σπουδαστών 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των υποπαρανράοων 1β και 1γ του άρ
θρου 15. ως και περί κατόχων φυλλαδίου ναυτικού περί των οποίων το 
άρθρον 16.

γ. Το εικοστόν ένατον της ηλικίας, προκειμένου περί σπουδαστών 
ανωτάτων σχολών.

2. Εις τας κατωτέρω περιπτώσεις η κατά την ανωτέρω παράγραφον 
1 χρονική διάρκεια της αναβολής μεταβάλλεται ως ακολούθως:

α. Των τυχόντων αναβολής δι εκπαιδευτικόν ίδρυμα της παραγρά
φου 1 του άρθρου 15, εάν το βραδύτερον μέχρι της προτεραίας της ημε
ρομηνίας κατά την οποίαν υποχριούνται προς κατάταξιν εις το Στρά
τευμα. λόγω διακοπής ή λήξε ως της αναβολής, μετεγγραφούν ή εγγρα
φούν εξ υπαρχής εις ετέραν σχολήν του αυτού ή ετέρου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, προς τον σκοπόν φοιτήσεως ή προς παραχολούθησιν προπα·.- 
δευτικών ή προπαρασκευαστικών σπουδών, η χρονική διάρκεια της 
αναβολής παραμένει η αυτή, μειούται ή παρατεϊνεται αναλόγως του εκ
παιδευτικού ιδρύματος, εις το οποίον μετενεγράφησαν ή ενεγράφησαν εξ 
υπαρχής.

Οι καθιστάμενοι πτυχιούχοι ανώτατης σχολής δεν υπάγονται εις την 
ανωτέρω οιάταξιν, εκτός εάν εγγραφούν διά μεταπτυχιακάς σπουδάς 
περί των οποίων η κατωτέρω υπσπαρσγραφος δ.

β. Των περατωσάντων τας σπουδάς μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 
κατά το οποίον συμπληρούν το εικοστόν τρίτον έτος της ηλικίας, εις σχο
λάς παρεχούσας κατά τας κειμένας διατάξεις το δικαίωμα λήφεως του 
εν τω άρθρω 16 αναφερομένου διπλώματος, εάν το βραδύτερον μέχρι 
της προτεραίας της ημερομηνίας κατά την οποίαν υπσχριούνται ποος 
κατάταξιν εις το Στράτευμα, λόγω λήξεως της χορηγηθείσης αναβο
λής. αποκτήσουν φυλλάοιον ναυτικού προς τον σκοπόν συμπληρώσεως 
του απαιτουμενου χρόνου θαλασσιας υπηρεσίας και λήψεως του κατά 
περίπτωσιν διπλώματος, η χρονική διάρκεια της αναβολής παρατείνι- 
ται μέχρι συμπληρώσεως του εικοστού έκτου έτους της ηλικίας των.

γ. Των τυχόντων αναβολής προς απόχτησιν θαλασσιας υπηρεσίας 
δυνάμει του άρθρου 16 ή δυνάμει των διατάξεων της ανωτέρω υποπα
ραγράφου β. εάν το βορδύτερον μέχρι της προτεραίας της ημερομηνίας 
κατά την οποίαν υποχοεούντα*. προς κατάταξιν εις το Στράτευμα, λόγω 
διακοπής ή λήξεως της χορηγηθείσης αναβολής, εγγραφούν εις οιονδή- 
ποτε εκπαιδευτικόν ίδρυμα της παραγράφου 1 του άρθρου 15. η χρο

νική διάρκεια της αναβολής παραμένει η αυτή (μέχρι συμπληρώσεως 
του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας), μειούται (μέχρι συμπληρώσεως 
του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας) ή παρατεϊνεται (μέχρι συμπλη
ρώσεως του εικοστού ενάτου έτους της ηλικίας), αναλόγως του εκπαι
δευτικού ιδρύματος εις το οποίον ενεγράφησαν εξ υπαρχής.

δ. Των αποπερατωοάντων τας σπουδάς εις ανωτέρας ή ανωτάτας 
σχολάς προ της συμπληρώσεως του εικοστού έκτου ή του εικοστού ενά
του έτους της ηλικίας, αντιστοίχως. εάν το βραδύτερον μέχρι λήξεως 
του από της αποπερατώσεως των σπουδών αρχομένου πρώτου ακαδη
μαϊκού έτους ή των δύο πρώτων σπουδαστικών εξαμήνων εγγραοούν 
εις οιονδήποτε ανώτατον εκπαιδευτικόν ίδρυμα, κλινικήν ή επιστημονι
κόν εργαστήριον ανωτάτης σχολής, ίδρυμα ή ινστιτούτον ερευνών διά 
μεταπτυχιακάς σπουδάς προς συμπλήρωσιν της μορφώσεώς των ή προς 
λήψιν διδακτορικού διπλώματος της αυτής ή συναφούς επιστήμης, η 
χρονική διάρκεια της αναβολής παραμένει η αυτή (μέχρι συμπληρώ
σεως του εικοστού έκτου έτους της ηλικίας, προκειμένου περί αποπερα- 
τωσάντιυν σπουδάς εις ανωτέραν σχολήν ή μέχρι συμπληρώσεως του ει
κοστού ενάτου έτους της ηλικίας, προκειμένου περί αποπερατωοάντων 
σπουδάς εις ανωτάτην σχολήν).

Εν περιπτώσει μτ; εγγραφής εντός της ως άνω προθεσμίας, ούτυι κη
ρύσσονται ανυπότακτοι αναδρομικώς και από της ημερομηνίας και:; 
την οποίαν λόγω λήξεως της αναβολής υπεχρευύντο προς κατάταξιν 
εκτός εαν συντρέχουν οι λόγοι ίου άρθρου 1 23. ότε θεωρούνται νομίμως 
εκτός των τάξεων του Στρατεύματος μέχρι της προθεσμίας ταύτης Οιά 
διαταγής του Υπουργού Κ.θνικής Λ μόνης, κατόπιν προτάοεως του Αρ
χηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Η κατά την ανωτέρω παράγραφον 2 διατήρησις εν ισχύι της ανα
βολής. μείωσή ή παράτασις της χρονικής διάρκειας ταύτης ενεργείτα·. 
μόνον υπό την πο' ^πόθεσιν ότι ο απαιτούμενος χρόνος θαλασσιας υπη
ρεσίας ή τα νενΓ·μ*ομένα έτη φοιτήσεως ή μεταπτυχιακών σπουδών ή τα 
υπολειπόμενα τοιαύτα εν τω εκπαιδευτικά) ιδρύματι. εις το οποίον μετ:- 
νεγράφησαν ή ενεγράφησαν εξ υπαρχής. δεν υπερβαίνουν τα εν τη ως 
άνω παραγράεχυ 1 οριζόμενα όρια ηλικίας.

Άρθρον 18 

Διακοπή Αναβολής

1. Διακοπή της χορηγηθείσης αναβολής κατατάξεως επέρχεται, δια 
τους ποιησαμένους χρήσιν ταύτης. εις τα ακολούθους περιπτώσεις

α. Διά τους τυχόντος αναβολής διά μη ανωτάτας σχολάς, εάν δ. 
οιονδήποτε λόγον παυσουν να φοιτούν, ένεκα δε τούτου απωλέσουν το 
δικαίωμα της συμμετοχής εις τας προαγωγικάς εξετάσεις κατά το δισ- 
νυόμενον σπουδαστικόν έτος ή εξάμηνον και δεν ε-γγραφούν μέχοι 3 }ης 
Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίον απώλεσαν το δικαίωμα της συμ
μετοχής εις τας εξετάσεις, εις τινα σχολήν του αυτού ή ετέρου εκπαιδευ 
τιχού ιδρύματος, ότε η αναβολή θεωρείται διακοπείοα από 1ης Ιανουα 
ρίου του αμέσως επομένου έτους.

β. Δια τους τυχόντος αναβολής δ; ανωτάτας σχολάς, εάν ουδ0Λω ; 
φοιτήσουν ή εάν εις ουδεμίαν εξεταστικήν περίοδον προσέλθονν εντός 
ενός ημερολογιακού έτους, ότε η αναβολή θεωρείται διακοπεισα απν 
1ης Ιανουάριου του αμέσως επομένου έτους.

γ. Δια τους τυχόντος αναβολής δια μεταπτυχιακάς σπουδάς. εάν δε · 
χρησιμοποιήσουν την αναβολήν δια τον σκοπόν δια τον οποίον εχορη- 
γήθη επί εν ημερολογιακόν έτος, ότε η αναβολή θεωρείται διακοπείσο 
από 1ης Ιανουάριου του σμέσως επομένου έτους.

δ. Δια τους τυχόντος αναβολής προς απόχτησιν θαλασσιας υπηρε
σίας. εάν ουδόλως ναυτολογηθούν επί εν ημερολογιακόν έτος, ότι τ 
αναβολή θεωρείται διακοπεισα από 1ης Ιανουάριου του αμέσως επομέ
νου έτους.

ι Δια τους κανονιχώς ροιτησαντας ή ναυτολσγηθέντας, εάν επιθυ
μούν ττ,ν διακοπήν των σπουδών ή της ναυτολογήσεως. ότε η αναβολ" 
θεωρείται διακοπεισα από της ημερομηνίας κατά την οποίαν η προ.' 
τούτο αίτηοις κατατίθεται εις το αρμόδιον Στρατολογικόν Γραφιίον ή ευ' 
στρατιωτικήν, αστυνομικήν, δημοτικήν ή κοινοτικήν αρχήν προς διαβ - 
ρασιν εις το Γραοείσν τούτο, μη ούσης δυνατής της ανακλήσεως τη: 
τοιαϋτης αιτησεως.

2. Οι μη ποιησάμενοι χρήσιν της αναβολής δύνανται να διακόφον' 
ταύτην οικειοθελώς. ότε η αναβολή θεωρείται διακοπεισα. ως εις τη' 
ανωτέρω υποπαράγραφον 1ε ορίζεται.

3. Εις τας περιπτά>σεις των ως άνω υποπαραγράφων 1β. 1γ και I · 
δεν λαμβάνεται υπ* 6ptv το πρώτον ημερολσγτιακόν έτος χρήσεως τη- 
αναβολής. κατά την εκτίμησιν της διακοπής ταύτης.

4. Οι λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτων κωλυμάτων, εις τας τλ 
ριπτά>σεις διακοπής της αναβολής δια τους εις τας υποπαρσγράφους I -'
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έως 15 οριζόμενους λόγους, εκτιαώνται υπό του Υπουργού Εθνικής 
Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου ενό
πλων Δυνάμεων.

Τa προς τούτο σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εις το αρμόδιον 
Στρατολογικόν Γραφείον εντός τρίμηνου από της ημερομηνίας κατά την 
οποίαν έπαυσαν υφιστάμενοι οι λόγοι διακοπής. Οι μεταγενεστέρως και 
μέχρι συμπληρωσεως της υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 7 οριζο- 
μένης κατά περίπτωσιν χρονικής διάρκειας της αναβολής υποβάλλοντες 
ταύτα. υπόκεινται εις καταβολήν χρηματικού προστίμου, ως εις την 
υποπαράγραφον } γ του άρθρου 90 ορίζεται.

5. Δύναται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης να διατάσσει την διακοπήν 
χορηγηθεισών αναβολών κατατάςεως. κατά κατηγορίας και κατόπιν 
προτάσεως του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων λόγω ειδικών υπηρεσια
κών αναγκών ή ονομαστικώς και κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου 
του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων λόγω μη επιδεικνυόμενης εθνι
κής διαγωγής.

Άρθρον 19 

Αήξις Αναβολής

1. Λήξις της χορηγηθείσης αναβολής κατατάςεως. εφ όσον δεν 
έλαβε χώραν διακοπή ταύτης κατά τας διατάζεις του άρθρου 18. επέρ
χεται από της επομένης της ημερομηνίας κατά την οποίαν:

α. ’Εληςεν η χρονική διάρκεια της αναβολής, έστω και εάν δεν απε- 
περατώθησαν αι σπουδαΐ ή αι μεταπτυχιακαΐ τοιαύται ή δεν συνεπλη- 
ρώθη ο απαιτούμενος χρόνος θαλασσίας υπηρεσίας.

β. Ανεκοινώθησαν τα αποτελέσματα των απολυτηρίων ή πτυχιακών 
εξετάσεων, προκειμένου περί αποπερατωσάντων τας σπουδάς.

γ. Απεπερατώθησαν αι μεταπτυχιακαΐ σπουδαΐ.
δ. Συνεπληρώθη εξάμηνον από της χρονολογίας αποκτήσεως του 

απαιτουμένου χρόνου θαλασσίας υπηρεσίας, εκτός εάν έτυχον ενωρΐτε- 
ρον του κατά περίπτωσιν διπλώματος, ότε η λήξις της αναβολής επέρ
χεται από της επομένης της ημερομηνίας κατά την οποίαν ανεκοινώθη- 
σαν τα σχετικά αποτελέσματα.

2. Ειδικώς. λήξις της αναβολής δια τας ακολούθους περιπτώσεις 
επέρχεται ως κάτωθι, υπό την προύπόθεσιν ότι η ημερομηνία λήξεως 
ταύτης δεν υπερβαίνει τα εν τη παραγράφω 1 του άρθρου 17 οριζόμενα 
opta ηλικίας:

α. Την 3 Ιην Δεκεμβρίου του έτους αποπερατώσεως των σπουδών, 
δια τους αποφοιτώντας εκ μη ανωτάτων σχολών και μετέχοντας, εντός 
του ημερολογιακού έτους αποπερατώσεως των σπουδών, εισαγωγικών 
εξετάσεων δΓ ανωτάτας σχολάς εσωτερικού, μη εισαγομένους δε ή μη 
εγγραφομένους εις ταύτας δΓ οιονδήποτε λόγον.

Δια τους δΓ οιονδήποτε λόγον μη μετέχοντας των τοιούτων εξετά
σεων ισχύει η ανωτέρω υποπαράγραφος 1β.

β. Την ημερομηνίαν αποπερατώσεως της πρακτικής ασκήσεως, δια 
τους αποφοιτώντας εκ σχολών εις τας οποίας προβλέπεται, μετά την 
λήξιν της φοιτήσεως, υποχρεωτική πρακτική άσκησις προς λήψιν του 
πτυχίου.

γ. Την ημερομηνίαν ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων των εξετά
σεων υπό της πρώτης συγκαλόυμένης από της αποφοιτήσεως ειδικής 
εξεταστικής επιτροπής του αρμοδίου Υπουργείου, δια τους αποφοιτώ
ντας εκ σχολών εσωτερικού, δια τους οποίους απαιτείται προς απόκτη- 
σιν του σχετικού πτυχίου η εξέτααις παρά τοιαύτης επιτροπής.

Δια τους δΓ οιονδήποτε λόγον μη μετέχοντας των τοιούτων εξετά
σεων ισχύει η ως άνω υποπαράγραφος 1β.

δ. Την ημερομηνίαν ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων των απαι- 
τουμένων εξετάσεων, δια την υπό των αρμοδίων ελληνικών αρχών ανα- 
γνώρισιν του πτυχίου εκ σχολών, καθοριζόμενων δια διαταγής του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης. των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
εξωτερικού, εν πάση δε πιριπτώσει ουχί βραδύτερον των εξ μηνών από 
της ημερομηνίας ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων των πτυχιακών 
εξετάσεων ή αποπερατώσεως των μεταπτυχιακών σπουδών.

Δια τους δΓ οιονδήποτε λόγον μη μετέχοντας των εξετάσεων ανα- 
γνωρίσεως του πτυχίου ισχύουν αι ανωτέρω υποπαράγραφοι 1β και 1γ.

'Αρθρον 20

Υποχρεώσεις Τυχόντων Αναβολής

1. Οι κατά τας διατάξεις των άρθρων 15 και 1 6 τυχόντες αναβολής 
χατατάξεως και ποιησάμενοι χρήσιν ταύτης. κατά την διακοπήν ή λήξιν 
της αναβολής (άρθρα 18 και 19) υποχρεούνται να υποβάλουν εις το αρ
μόδιον Στρατολογικόν Γραφείον:

α. Εάν έτυχον αναβολής σπουδών, πιστοποίησιν του οικείου εκπαι

δευτικού ιδρύματος, εις την οποίαν να εμφαίνηται εν λεπτομέρεια η 
σπουδαστική των κατάστασις από της χρήσεως της ανα&ολής αέχρι της 
ημεροαηνίας διακοπής ταύτης ή αποπερατώσεως η μη των σπουδών.

β. Εαν έτυχον αναβολής προς απόκτηαιν θαλασσίας υπηρεσίας, πι- 
στοποίησιν του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή του οικείου πλοιάρ
χου. τεθεωρημένην εν τη δευτέρα περιπτώσει δια το αληθές του περιεχο
μένου αυτής παρ’ οιασδήποτε ελληνικής λιμενικής ή προξενικής αρχής, 
εις την οποίαν να εμφαίνηται χρονολογικώς η κατ* έτος διανυθείσα παρ' 
αυτών θαλασσία υπηρεσία μέχρι της ημερομηνίας διακοπής ή λήξεως 
της αναβολής.

2. Ομοίως, οι κατά τας διατάξεις των αυτών άρθρων 1 δ και 16 τυ
χόντες αναβολής χατατάξεως και ποιησάμενοι χρήσιν ταύτης, προκει- 
μένου η χρονική διάρκεια της αναβολής να παραμείνη η αυτή, να μει- 
ωθή ή να παοαταθή υποχρεούνται να υποβάλουν εις το αρμόδιον Στρα
τολογικόν Γραφείον:

α. Οι μετεγγραφόμενοι ή εξ υπαρχής εγγραφόμενοι εις ετέοαν σχολήν 
(άρθρον 1 7. υποπαράγραφος 2α), πιστοποίησιν του εκπαιδευτικού ιδρύ
ματος. δια το οποίον είχον τύχει αναβολής, εμφαίνουσαν τα εις την ανω
τέρω υποπαράγραφον 1 α οριζόμενα και πιστοποίησιν του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, εις το οποίον μετενεγράφησαν ή ενεγράφησαν εξ υπαρχής, 
εμφαίνουσαν επί πλέον την ημερομηνίαν της πραγματοποιηθείσης με
τεγγραφής ή εγγραφής και την νενομισμένην διάρκειαν φοιτήσεως.

β. Οι τυχόντες αναβολής σπουδών και αιτούντες τοιαύτην προς από- 
κτησιν θαλασσίας υπηρεσίας (άρθρον 17, υποπαράγραφος 2β), τας εις 
την ανωτέρω παράγραφον 1 οριζομένας πιστοποιήσεις.

γ. Οι τυχόντες αναβολής προς απόκτησιν θαλασσίας υπηρεσίας και 
εγγραφόμενοι εις εκπαιδευτικόν ίδρυμα (άρθρον 17, υποπαράγραφος 
2γ). την εις την ανωτέρω υποπαράγραφον 1β οριζομένην πιστοποίησιν 
και τοιαύτην του εκπαιδευτικού ιδρύματος, εις το οποίον ενεγράφησαν, 
εμφαίνουσαν επί πλέον την ημερομηνίαν της πραγματοποιηθείσης εγ
γραφής xat την νενομισμένην διάρκειαν φοιτήσεως.

δ. Οι εγγραφόμενοι δια μεταπτυχιακού; σπουδάς (άρθρον 17, υποπα
ράγραφος 2δ), την εις την ανωτέρω υποπαράγραφον Ια οριζομένην πι- 
στοποίησιν και τοιαύτην του ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ινστι
τούτου ερευνών, εις την οποίαν να εμφαίνηται επί πλέον η ημερομηνία 
εγγραφής, ή εάν είναι δεχτοί προς εγγραφήν και από ποιας ημερομη
νίας, το είδος και η νενομισμένη διάρκεια φοιτήσεως ή σπουδών.

3. Αι υπό των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 οριζόμεναι πιστοποιή
σεις υποβάλλονται, υπό των τυχόντων αναβολής, εντός τριμήνου από 
της διακοπής ή λήξεως της αναβολής, της μετεγγραφής ή εγγραφής εξ 
υπαρχής ή της λήψεως του φυλλαδίου ναυτικού, εφ’ όσον τούτο απε- 
κτήθη μετά την διακοπήν ή λήξιν της αναβολής.

Ούτοι, εάν υποχρεούνται προς κατάταξιν εις το Στράτευμα ενωρίτε- 
ρον. οφείλουν να υποβάλλουν τας πιστοποιήσεις ταύτας μέχρι της προτε
ραίας της τασσομένης προς κατάταξιν ημερομηνίας.

4. Οι ουδόλως ή εκπροθέσμως υποβάλλοντες τας πιστοποιήσεις, 
καθ’ απάσας τας εν τω παρόντι άρθρω περιπτώσεις, υπέχουν τρίμηνον 
ποόσθετον στρατιωτικήν υπηρεσίαν, επιβαλλομένην υπό του αρμοδίου 
Στρατολογικού I ραφείου.

Γ). II επιβαλλομένη πρόσθετος στρατιωτική υπηρεσία λόγω εκπροθέ
σμου ή μη υποβολής της υπό της ως άνω παραγράφου 1 οριζομένηξ πι- 
στοποιήσεως, είναι άσχετος πρ»>ς την επιβαλλομένην τοιαύτην κατά τας 
περιπτώσεις της ανο^τέ^ παραγράφου 2.

Άρθρον 2 I

ΙΙρόσθετοι Υποχρεώσεις Τυχόντων Αναβολής δΓ Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα Εξωτερικού - Υποχρεώσεις Προξενικών Αρχών

1. Επί πλέον των υπό του άρθρου 20 οριζομένων, οι τυχόντες αναβο
λής σπουδών δΓ εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού οφείλουν να 
υποβάλλουν, εντός του πρώτου τριμήνου έκαστου ημερολογιακού έτους, 
εις την οικείαν έμμισθον ελληνικήν προξενικήν αρχήν υπεύθυνον δήλω- 
σιν περί της κανονικής ή μη φοιτήσεώς των και της προόδου των σπου
δών ή πιστοποίησιν του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος περί της εν γί
νει σπουδαστικής καταστάσεως, εφ' όσον η πιστοποίησις αυτή ήθε.ιεν αι- 
τηθή παρά των αρχών τούτων οποτεδήποτε.

2. Αι εν τη ανωτέρω παραγράφω 1 προξενικοί αρχαί. ενημερούμεναι 
υπό των Στρατολογικών Γ ραφείων περί των τυχόντων αναβολής σπου
δών δΓ εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιφέρειας των. οφείλουν:

α. Να παρακολουθούν ιδιαιτέρως τους σπουδαστάς, εν σχέσει προς 
την κανονικήν φοίτησιν. την πρόοδον των σπουδών και την επιδεικνύο
με νην εθνικήν εν γένει διαγωγήν αυτών.

β. Να γνωστοποιούν εις το αρμόδιον Στρατολογικόν Γραφείον περί 
της διακοπής των σπουδών, ως και πάσαν αδικαιολόγητον παράλειψιν
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ή κατά σύστημα εκπρόθεσμον υποβολήν υπό τούτων της εν τη ως άνω 
παραγράφω 1 δηλώσεως ή πιστοποιήσεως

γ. Να παρέχουν εις το αρμόδιον Στρατολογικόν Γραφείον πάσαν αι- 
τουμένην παρ αυτού σχετικήν προς τους σπουδαστάς τούτους πληροφο
ρίαν.

3. Οι παραλείποντες την εκπλήρωσιν των ως άνω εν παραγράφω 2 
υποχρεώσεων ευρύνονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 133.

4. Δύναται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρ
χηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, να διατάσση την δια
κοπήν χορηγηθειοών αναβολών εις σπουδαστάς εξωτερικού, εφ' όσον 
αδικαιολογήτως παραλείπουν την υποβολήν της υπό της ως άνω παρα
γράφου } οριζομένης δηλώσεως ή πιστοποιήοεως ή υποβάλλουν ταύτας 
εκπροθέσμως κατά σύστημα ή δεν φοιτούν κανονικώς ή δεν επιδεικνύ
ουν εθνικήν διαγωγήν.

Άρθρον 22

Κατάταξις Τυχόντων Αναβολής

1. Οι ποιηαάμενοι χρήσιν της χορηγηθεΐσης αναβολής χατατάξεως 
υποχρεούντα: να κατατάοσωνται εις το Στράτευμα προς εκπλήρωσιν 
τι*>ν στρατιωτικών υποχρεώσεών των. μετά την δυνάμει των διατάξεων 
των άρθρων 18. 19 και 21 (παράγραφος 4) διακοπήν ή λήξιν της 
τοιαύτης αναβολής, κατά τα ειδικώτερον καθοριζόμενα δια διαταγών 
του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

Δια των αυτών διαταγών καθορίζονται η προθεσμία χαι αι Μονάδες 
χατατάξεως. ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Οι μη ποιησάμιενοι χρήσιν της χορηγηθεΐσης αναβολής χατατά
ξεως. εφ όσον διαχόψουν ταύτην κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 
του άψθρου 18, υποχρεούνται να κατατάοσωνται εις το Στράτευμα, 
προς εκπλήρωσή των στρατιωτικών υποχρεώσεών των. μετά των εκ 
του αυτού Δήμου ή Κοινότητος και της αυτής κλάσεως ή κατηγορίας 
καλούμενων στρατευσίμων.

ΤΜΗΜΑ 6

ΑΝΑΒΟΛΑ1 ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ 
ΛΟΓΩ ΤΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ

Άρθρον 23

Δικαιούμενοι Αναβολής

1. Χορηγείται αναβολή κατατάξεως εις τον υπόχοεον προς κατάτα- 
ξιν στρατεύσιμον, ο οποίος έχει:

α. Αδελφόν κληρωτόν.
β. Αδελφόν ή αδελφούς υπόχρεους ταυτοχοόνως μετ αυτού προς κα

τάταξή δι εκπλήρωσιν στρατευσίμου υποχρεώσεως και ανήκοντας εις 
την αυτήν ή διάφορον κλάσιν.

2. Οι λόγοι αναβολής δέον να υφίστανται κατά την τασσομένην ημε
ρομηνίαν κατατάξεως του δικαιούμενου τοιαύτης.

3. Εις την περίπτωσιν της ανωτέρω υποπαραγράφου 1 β η αναβολή 
χορηγείται εις τον νεώτερσν αδελφόν, προκειμένου περί ανηκόντων εις 
διάφορον κλάσιν ή εις τον υπό του αρχηγού της οικογένειας ή του κηδε- 
μόνος προτεινόμενον. προκειμένου περί ανηκόντων εις την αυτήν κλά- 
σιν.

4. Δια κληρωτόν δύνανται να τύχουν τοιαύτης αναβολής ούο έτεροι ή 
και περισσότεροι στρατεύσιμοι αδελφοί αυτού, υπόχρεο: προς κατάταξιν 
ταυτοχοόνως ή διαόσχικώς.

5. Ο εν ανυποταξία δ ιατελών δεν δικαιούται αναβολής, ενώ ο εκπρο
θέσμως καταταγείς κληρωτός παρέχει το δικαίωμα τούτο.

6. Η παράτγραφος 6 του άρθρου 12 έχει ανάλογον εφαρμογήν και εν 
προκειμένω.

Αρθρον 24

Διάρκεια και Διακοπή Αναβολής - Κατάταξις

1. Η χρονική διάρκεια της κατά το άρθρον 23 χορηγούμενης αναβο
λής κατατάξεως είναι ίση προς την υπό του άρθρου 6 ορξομένην στρα
τεύσιμον υποχρέωσιν. την οποίαν οφείλει ο παρέχων το δικαίωμα αδελ
φός ή προς το υπόλοιπον ταύτης.

Δια τον καθορισμόν της χρονικής διάρκειας της χορηγουμένης ανα
βολής δεν προσμετρείται ο κατά τας διατάξεις του άρθρου 53 μη υπολο
γιζόμενος ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, ως και c χρόνος των 
προσθέτων στρατιωτικών υπηρεσιών, τον οποίον τυχόν υπέχει ο παρέ
χων το δικαίωμα αδελφός.

2. Διακοπή της χορηγηθεΐσης αναβολής χατατάξεως επέρχεται εις

τας ακολούθους περιπτώσεις:
α. Εάν ο παρασχών το δικαίωμα αναβολής αδελφός καταστή ανυπό

τακτος ή λιποτάκτης, ότε η αναβολή θεωρείται διακοπείσα από της 
ημερομηνίας κατά την οποίαν ο αδελφός ούτος καθίσταται ανυπότακτος 
ή λιποτάκτης.

β. Ελχν ο τυχών αναβολής επιθυμή οποτεδήποτε την διακοπήν ταύ
της. ότε η αναβολή θεωρείται διακοπείσα ως εις την υποπαράγραφον I ε 
του άρθρου 18 ορίζεται.

γ. Εάν υφίστανται ειδικαί υπηρεσιακοί ανάγκαι. εκτιμώμεναι παρά 
του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του 
οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, ότε η αναβολή θεωρείται 0loxo- 
πείσα από της κοινοποιήσεως εις τους ενδιαφερομένους της προς τούτο 
σχετικής διαταγής.

3. Οι τυχόντες τοιαύτης αναβολής υποχρεούνται να κατατάοσωνται 
εις το Στράτευμα κατά τα εν άρθρω 22 οριζόμενα, προς εκπλήρωσιν 
των στρατιωτικών υποχρεώσεών των. μετά την λήξιν της χρονικής 
διάρκειας της χορηγηθεΐσης αναβολής ή μετά την δυνάμει των διατά
ξεων της ανωτέρω παραγράφου 2 διακοπήν ταύτης.

ΤΜIIΜ Α 7

ΠΙΟΧΡΚΟΙ ΚΚΙΤΜΝΛΣΕΩΣ 

Άρθρον 25

Δικαιούμενοι Μεταφοράς εις Υ.ιοχρέους Εκγυμνάσεως

1. Μεταφέρονται εις τους υπόχρεους εκγυμνάσεως εκ των υποχρέων 
θητείας, οι έχοντες τους ακολούθους οικογενειακούς λόγους:

α. Ο πατήρ τεσσάρων τουλάχιστον ζώντων τέκνων.
β. Ο μόνος ή ο πρεσβύτερος υιός οικογένειας, εχούσης εν ζωή πέντε 

τουλάχιστον άγαμα τέκνα, άγαμος ων.
γ. 0 μόνος ή ο πρεσβύτερος των εκ του αυτού πατρός και της αυτής 

μητρός ορφανών, εφ* όσον έχει αδελφήν άγαμον ή αδελφόν ανήλικον ή 
ενήλικον τοιούτον ανίκανον προς πάσαν εργασίαν, ως και ο δευτερότο
κος. εφ όσον ο πρεσβύτερος αδελφός αυτού τυγχάνει ανίκανος προς πά
σαν εργασίαν, προκειμένου περί δύο μόνον αδελφών μη εχόντων αδελ
φήν άγαμον.

δ. Ο μόνος ή ο πρεσβύτερος υιός μητρός διατελούσης εν χηρεία.
ε. 0 μόνος ή ο πρεσβύτερος υιός πατρός ανικάνου προς εργασίαν, εφ' 

όσον η συντήρησις της πατρικής οικογένειας του εξαρτάται εκ του επαγ
γέλματος ή της εργασίας του υιού τούτου.

2. Της μεταφοράς εις υπόχρεους εκγυμνάσεως δικαιούνται:
α. Οι στρατεύσιμοι και οι κληρωτοί, ανεξαρτήτως της χρονολογίας 

κατά την οποίαν επέρχονται οι σχετικοί λόγοι.
β. Οι εθελονταί οπλίται οι κατατασσόμενοι ως τοιούτοι προ της εκ- 

πληρώσεως της στρατευσίμου υποχρεώσεως αυτών, κατά τας διατάξεις 
του άρθρου 99, εφ όσον οι σχετικοί λόγοι επέρχονται μετά την τοιαύτην 
κατάταξιν και κατά την διάρκειαν της αρχικώς αναληφθείσης εθελού
σιας υποχρεώσεως.

3. Κατά τας περιπτώσεις των ως άνω υποπαραγράφων 1γ. 1δ και 
1ε ο πρεσβύτερος υιός δεν μεταφέρεται εις τους υποχρέους εκγυμνά
σεως. εφ όσον έχει νεώτερον ενήλικον αδελφόν, ικανόν προς εργασίαν.

Δια την ενηλικίωσιν ως ημερομηνία γεννήσεως λογίζεται η υπό της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 οριζόμενη τοιαύτη.

4. Εάν ο πρεσβύτερος υιός, κατά τας περιπτώσεις των ανωτέρω υπο
παραγράφων 15 έως 1ε. τυγχάνη ανίκανος προς πάσαν εργασίαν, το δι
καίωμα μεταφοράς μεταβιβάζεται εις τον δευτερότοκον, συντρεχούσης 
δε και δια τούτον της αυτής περιπτώοεως εις τον τριτότοκον και ούτω 
καθεξής.

5. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων, του παρόντος άρθρου, ο μεν 
πατήρ θεωρείται ανίκανος προς εργασίαν, εάν έχη ανίατον σωματικήν 
βλάβην ή πάθησιν παρακωλύουσαν εκδήλως την παρ αυτού άσκησιν 
του επαγγέλματος ή της εργασίας του και παρεμφερών τοιούτων. ο δε 
αδελφός θεωρείται ανίκανος προς πάσαν εργασίαν, εάν έχη τοιαύτην 
βλάβην ή πάθησιν παρακωλύουσαν εκδήλως κα: απολύτως την παρ" 
αυτού άσκησιν παντός επαγγέλματος ή εργασίας.

6. Δια την εφαρμογήν της ως άνω υποπαραγράφου 1ε. συντήρησις 
της οικογένειας υπό του μόνου ή πρεσβύτερου υιού νοείται, όταν τα εκ 
πάσης πηγής εισοδήματα ταύτης. είτε εκ περιουσιακών και λοιπών 
στοιχείων, είτε εκ του επαγγέλματος ή της εργασίας των μελών της οι
κογένειας. πλην των τοιούτων εκ της προσωπικής εργασίας ή επαγγέλ
ματος του αιτούντος την μεταφοράν, είναι ανεπαρκή δια την διαβίωσιν 
της πατρικής οικογένειας.

Η δια λόγους υγείας ή ανώτερος βίας πρόσκαιρος αδυναμία ασκή- 
σεως επαγγέλματος ή εργασίας υπό του μόνου ή πρεσβυτέρου υιού, δεν
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αποτελεί κώλυμα δια την μεταφοράν τουτου εις τους υποχρέους εκγυ
μνάσεων-

7. Η μετααορά εις τους υπόχρεους εκγυμνάσεως δεν ανακαλειτα.. 
r^v εκλείπουν μεταγενεστέρους οι λόγοι δια τους οποίους εγένετο αύτη. 
-•κ'ός - αν συντσέχη η περίπτωσις της παραγράφου 3 του άρθρου 30.

Άρθρον 26 

Πρόσθετοι Όροι

: Λιλ την εφαρμογήν των υπό του άρθρου 25 οριζόμενων ισχύουν
και οι ακΟΛΟυΘοι δ'.αταςεις:

α. Εις την οικογένειαν υπολογίζονται μόνον τα γνήσια, τα νομιμοποι- 
τθέντα και τα νομΐμο>ς αναγνωοισθέντα τέκνα, αποκλεισμένων των Θε
τών και των εξώγαμων τοιούτων.

3. Τα εν διαζεύξει τέκνα δεν λογίζονται ως άγαμα.
γ. Θεωρούνται ότι αποτελούν:
(1) Μίαν οικογένειαν άπαντα τα τέκνα ^υναικός εν χηρεία διατελού- 

σης. τα προερχόμενα εκ διαφόρων συζύγων αποβιωσάντων. Οταν 
όμως αποβιώση και η εν χηρεία μήτηρ. τα εξ εκάστου συζύγου προερχό
μενα τέκνα λογίζονται- αποτελούντα κεχωρισμένας οικογένειας.

(2) Κεχωρισμένας οικογένειας τα εξ εκάστου γάμου τέκνα, τα προερ
χόμενα εκ διαφόρων γάμων πατρός αποβιώσαντος. ασχέτως εάν η τε
λευταία αυτού σύζυγος ευρίσκεται εν ζωή ή απεβίωσεν.

δ. Προκειμένου περί αδελφών εγγεγραμμένων εις τα μητρώα αρρέ- 
νων υπό το αυτό έτος γεννήσεως πρεσβύτερος τυγχάνει ο πρώτος τε- 
χθείς τοιούτος.

ε. Ως κατάστασις χηρείας νοείται η επελθούσα λόγω θανάτου του συ
ζύγου και ουχί λόγω διαζυγίου.

ζ. Η κατά τας διατάξεις του σχετικού νόμου κήρυξις προσώπου εις 
αφάνειαν εξομοιούται προς θάνατον.

2. Προς την κατάστασιν αφανείας εξομοιούνται, xaiTOt δεν εχώρησεν 
η σχετική κατά τον νόμον διαδικασία κηρύξεως ταύτης, αι κάτωθι περι
πτώσεις εξαφανίσεως:

α. Στρατιωτικού ευρισκομένου εις κοινόν κίνδυνον, κατά την διάρ
κειαν επιστρατεύσεως ή πολέμου.

β. Ιδιώτου χσησιμοποιηθέντος υπό των Ενόπλων Δυνάμεων ή υπό 
του Σώματος της Χωροφυλακής 5Γ εκτέλεσιν οιασδήποτε υπηρεσίας 
και ευρισκομένου εις κοινόν κίνδυνον, κατά τη διάρκειαν επιστρατεύ- 
σεως ή πολέμου, εφ' όσον εξηφανίσθη κατά την τοεαυτην υπηρεσίαν του 
και ένεκεν ταύτης.

γ. Στρατιωτικού ή ιδιώτου εις ναυάγιον ή εις οιονδήποτε ναυτικόν ή 
αεροπορικόν ατύχημα.

ΤΜΗΜΑ 8.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ - ΑΝΑΒΟΛΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΠΟΧΡΕΟΤΣ ΕΚΓΤΜΝΑΣΕΩΣ

Άρθρον 27

Απαιτούμενα Διχαιολσγητιχά

1. Αι απαλλαγαί εχ της στρατεύσεως (άρθρα 12 έως 14). αναβολαΐ 
κατατάξεως (άρθρα 15, 16 και 23) και μεταφοραί εις τους υποχρέους 
εκγυμνάσεως (άρθρον 25) ενεργούνται τη αιτήσει των δικαιουμένων και 
βάσει επισήμων δικαιολογητικών, καθοριζόμενων δια διαταγών του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

2. Ειδικώτερον. αι κάτωθι καταστάσεις πιστοποιούνται ως ακολού
θως:

α. Η οικογενειακή κατάστασις: Τπό του αρμοδίου δημάρχου ή προέ
δρου κοινότητος, της πιστοποιήσεως προσυπογραφομένης εν τη πρώτη 
μεν περιπτώσει και υπό του επί των μητρώων αρρένων υπαλλήλου, εν 
τη δεύτερα δε τοιαύτη και υπό του οικείου εφημερίου ή, εν ελλείψει 
τοιούτου, υπό του γραμματέας κοινότητος.

β. Η οικονομική κατάστασις: Ως εν τη ανωτέρω υποπαραγράφω α 
ορίζεται, της πιστοποιήσεως ταύτης θεωρούμενης δια την ακρίβειαν του 
περιεχομένου υπό της αρμοδίας αστυνομικής αρχής.

Επι πλέον δύνανταυ κατά την κρίσιν της οικείας στρατιωτικής αρ
χής. να αιτώνται και έτερα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία της οικονομι
κής καταστάσεως παρ’ οιασδήποτε αστυνομικής ή ετέρας αρμοδίας αρ-
χήί·

γ. Η σπουδαστική κατάστασις: Τπό του διευθυντού ή του προς τούτο 
αρμοδίου του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Προκειμένου περί πιστοποιήσεως σπουδαστικής καταστάσεως εκπαι- 
Οευτικών ιδρυμάτων-εξωτερικού. αύτη προσάγεται εν πρωτοτυπώ, προ- 
σεπιχεκυρωμένω υπό της αρμοδίας, εμμίσθου ή αμίσθου, ελληνικής

προξενικής αρχής και εν επισήμω μεταφράσει.
3. Εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας προβλέπεται υπό των διατά

ξεων του παοοντος η καταβολή αντισηκώματος ή χρηματικού προστί
μου. επισυνάπτεται απαραιτήτως μετά των λοιπών δικαιολογητικών 
και η απόδειξις καταβολής τούτου.

Αρθρον 28

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών

1. Αι αιτήσεις μετά των σχετικών δικαιολογητικών 5ta τας απαλλα- 
γάς εκ της στρατεύσεως. χορηγήσεις αναβολών κατατάξεως και μετα
φοράς εις υποχρέους εκγυμνάσεως υποβάλλονται εις το αρμόδιον Στρα
τολογικόν Γραφείον. ως ακολούθως:

α. Δια την χορήγησιν αναβολών κατατάξεως λόγω σπουδών εις κλη
ρωτούς. κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 
15: Εντός τριμήνου από της ημερομηνίας κατά την οποίαν αποκτούν δι
καίωμα εγγραφής, βάσει των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετά
σεων της σχολής.

β. Δια την χορήγησιν αναβολών κατατάξεως λόγω υπηρετούντος 
αδελφού, δυνάμει του άρθρου 23: Από της ημερομηνίας εκδόσεως της 
διαταγής περί προσκλήσεως προς κατάταξιν εις το Στράτευμα των αι- 
τουντων, μέχρι της προτεραίας της τασσομένης ημερομηνίας κατατά- 
ξεώς των ή. εφ όσον αύτη έχει καθορισθή δι’ ετέρας διατάξεως, εντός 
του. προ της ημερομηνίας κατά την οποίαν υποχρεούνται να κατατα- 
γούν, τελευταίου διμήνου.

γ. Δια τας απαλλαγάς εχ της στρατεύσεως δΓ οικογενειακούς λό
γους. δυνάμει της υποπαραγράφου 5β του άρθρου 14 και δια τας μετα
φοράς εις υποχρέους εκγυμνάσεως. δυνάμει της υποπαραγράφου 2β του 
άρθρου 25, εθελοντών: Εντός τριμήνου από της ημερομηνίας κατά την 
οποίαν επέρχονται οι λόγοι απαλλαγής ή μεταφοράς εις υποχρέους εκ
γυμνάσεως.

δ. Δι’ απάσας τας λοιπάς περιπτώσεις και κατηγορίας: Εντός των δια 
διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης καθοριζομένων προθε
σμιών.

2. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά μετά τας εις τας ανωτέρω υποπα- 
ραγράφους 1 α και 1 γ οριζομένας προθεσμίας δεν γίνονται δεκτά, ουδέ 
δημιουργούν σχετικόν δικαίωμα.

Υποβαλλόμενα τοιαύτα μετά την ως άνω υποπαράγραφον 1β οριζο- 
μένην προθεσμίαν γίνονται δεκτά, εφ όσον οι δικαιούμενοι αναβολής 
δεν κατετάγησαν εις το Στράτευμα, επί τη καταβολή του υπό της υπο
παραγράφου 1 γ του άρθρου 90 οριζομένου χρηματικού προστίμου εις το 
διπλάσιαν.

3. Οι υπαγόμενοι εις την ανωτέρω υποπαράγραφον 1 δ και μη υπο- 
βάλλοντες τα δικαιολογητικά εντός των υπό της υποπαραγράφου ταύ
της καθοριζομένων προθεσμιών, δύνανται να υποβάλλουν ταύτα και 
βραδύτερον, ως κατωτέρω ορίζεται, υπέχοντες τας ακολούθους κυρώ
σεις:

α. Δι απαλλαγάς εκ της στρατεύσεως σπουδαστών ή αποφοίτων θεο- 
λογικών σχολών και θρησκευτικών λειτουργών Ισραηλιτών και Μου
σουλμάνων (άρθρα 12 και 13), ως και δΓ αναβολάς λόγω σπουδών ή 
προς απόκτηση» θαλάσσιος υπηρεσίας στρατευσίμων (άρθρα 1 5 και 16): 
Μέχρι της προτεραίας της ημερομηνίας κατά την οποίαν υποχοεούνται 
ποος κατάταξιν. ως αύτη ορίζεται εν ταις παραγράφοις 2 του άρθρου 12 
και 6 του άρθρου 15. επί τη καταβολή χρηματικού προστίμου, ως εις 
υποπαράγραφον }γ του άρθρου 90 ορίζεται.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά μετά την ημερομηνίαν ταύτην. δια 
λόγους επελθόντας προ ή μετά την υπό της ως άνω υποπαραγράφου 1 δ 
οριζομένην προθεσμίαν και μέχρι της ανωτέρω αναφερομένης τοιαυτης. 
γίνονται δεκτά, εφ’ όσον οι δικαιούμενοι δεν κατετάγησαν εις το Στρά
τευμα, επί τη καταβολή του αυτού ως άνω χρηματικού προστίμου εις το 
διπλάσιον.

β. ΔΓ απαλλαγάς εκ της στρατεύσεως δΓ οικογενειακούς λόγους (άρ
θρον 14) και δια μεταφοράς εις υποχρέους εκγυμνάσεως (άρθρον 25). 
στρατευσίμων ή κληρωτών: Μέχρι της προτεραίας της τασσομένης ημε
ρομηνίας αρχικής κατατάξεως των εκ του αυτού Δήμου ή Κοινότητας 
και της αυτής κλάσεως ή κατηγορίας στρατευσίμων, επί τη καταβολή 
χρηματικού προστίμου, ως εις υποπαράγραφον 1γ του άρθρου 90 ορίζε
ται ή μετά την ημερομηνίαν ταύτην και μέχρι συμπληρώσεως της στρα
τευσίμου υποχρεώσεως, επί τη καταβολή του χρηματικού τούτου προ
στίμου εις το διπλάσιον.

4. Θεωρούνται οι σχετικοί λόγοι επιγενόμενοι και δεν επέχουν το υπό 
της ανωτέρω παραγράφου 3 οριζόμενον χρηματικόν πρόστιμον οι απο- 
κτώντες τούτους από της πρώτης ημέρας της υπό της ως άνω υποπα
ραγράφου 1δ τασσομένης προθεσμίας και μεταγενεστέρως. μέχρι της
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υπό των ανωτέρω υποπαραγράφων 3α χαι 3β οριζομένης δι εκάστην 
πεοιπτωσιν προθεσμία;;, εκτός της εις το δεύτερον εδάφιον της υπσπαρα- 
γοάφου 3α αναφερομένης ειδικής περιτττώσεως.

5. Θεωρούνται ως εμπροθέσμως υποβαλλόμενα τα δι εκάστην περί- 
πτωσιν απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά. εφ* όσον κατατίθενται, 
εντός των υπό του παρόντος άρθρου οριζόμενων προθεσμιών, εις το αρ
μόδιον Στρατολογικόν Γραφείον ή εις στρατιωτικήν, αστυνομικήν, δη
μοτικήν r κοινοτικήν αρχήν, προς διαβίβασιν εις το Γραφείο τούτο.

Άρθρον 29

Αρμοδιότης και Τρόπος Χορηγήσεως

1. Αρμόδια όργανα δια την αποδοχήν ή απόρριψιν των αιτήσεων περί 
απαλλαγής εκ της στρατεύαεως. αναβολών κατατάξεως και μεταφορών 
εις τους υποχρέους εκγυμνάσεως. δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 
12 έως 16. 23 και 25, τυγχάνουν τα Στρατολογικά Γραφεία υπό των 
οποίων παρακολουθούνται οι αιτούντες.

2. Οι διευθυνταί των Στρατολογικών Γραφείων ελέγχουν το νόμιμον 
ή μη του αιτήματος, ως και την πληρότητα των περιερχομένων αυτοίς 
δικαιολογητικών. ακολούθως δε, μετά την συμπλήρωσιν των τυχόν μη 
πλήρων τοιούτων. ενεργούν ως κάτωθι:

α. Εις τας περιπτώσεις της υποπαραγράφου 1ε του άρθρου 25: Εκδί
δουν ητιολογημένην πράξιν, περί αποδοχής ή απορρίψεως του αιτήμα
τος. κατά τα ειδικώτερον δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης 
καθοριζόμενα. Αι εκόιδόμεναι απορριπτικαί πράξεις κοινοποιούνται εις 
τους ενδιαφερομένους.

β. Καθ’ απάσας τας λοιπάς περιπτώσεις: Εάν το αίτημα κρίνεται νό
μιμον. διατάσσουν την καταχώρισή της σχετικής μεταβολής εις την 
στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου, άλλως επιστρέφουν άπαντα 
τα σχετικά δικαιολογητικά. πλην των κατά την κατωτέρω παράγραφον 
3 γνωματεύσεων, εις τους αιτούντας δΓ εγγράφου, δια του οποίου γνω
ρίζονται οι λόγοι απορρίψεως.

3. Επί της προς εργασίαν ανικανότητος πατρός ή αδελφού πρεσβυτέ- 
ρου ή νεωτέρου. προς εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 25, γνω
ματεύει η πλησιεστέρα του τόπου διαμονής του αιτιωμένου ανικανότητα 
υγειονομική επιτροπή, καθοριζομένη δια διαταγής του Αρχηγείου Ενό
πλων Δυνάμεων, εις την οποίαν ούτοι παραπέμπονται μερίμνη του αρ
μοδίου Στρατολογικού Γραφείου, .προς εξέτασιν και κρίσιν.

4. Τοιαύτη γνωμάτευσις δύναται να εκδίδηται υπό της ως άνω υγειο
νομικής επιτροπής και άνευ της αυτοπροσώπου παρουσιάσεως του εν
διαφερομένου, αλλ' επί τη βάσει:

α. Εκθέσεως τοπικού συμβουλίου ή γνωματεύσεως του ιατρού του 
εκτελούντος την υγειονομικήν υπηρεσίαν του Φρουραρχείου, ως εν άρ- 
θρω 44 ορίζεται, προκειμένου περί όιαμενόντων εις το εσωτερικόν και 
λόγω σωματικής βλάβης ή παθήσεως αδυνατούντων να μετακινηθούν, 
ίνα παρουσιασθούν εις την υγειονομικήν επιτροπήν προς εξέτασιν.

β. Εκθέσεως της ειδικής στρατολογικής επιτροπής, περί της οποίας 
το άρθρον 47, προκειμένου περί διαμενόντων εις το εξωτερικόν.

5. Δια τους κρινομένους ανικάνους, εν τη γνωματεύσει αναφέρεται 
και η πιθανή χρονολογία από της οποίας επήλθεν η ανικανότης. Εάν η 
αρμοδία υγειονομική επιτροπή αδύνατή να προσδιορίση την χρονολο
γίαν ταύτην, η ανικανότης θεωρείται ως επελθούσα μετά την υπό της 
υποπαραγράφου 1δ του άρθρου 28 καθοριζομένην προθεσμίαν ή μετά 
την εις το Στράτευμα κατάταξιν του αιτούντος εθελοντού. εις περίπτω- 
σιν ανικανότητος πατρός ή αδελφού αυτού.

6. Αιτιώμενοι ανικανότητα και μη παρουοιαζόμενοι εις τας αρμοδίας 
υγειονομικός επίτροπός εντός τριών μηνών από της ειόοποιήσεώς των. 
θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί προς εργασίαν, απορριπτομένης της 
σχετικής αποφάσεως.

Άρθρον 30

Πρόσφυγα!

1. Δικαιούνται οι ενδιαφερόμενο*, να ασκήσουν προσφυγήν. δΓ αιτή- 
σεως απευθυνομένης προς το αρμόδιον Στρατολογικόν Γραφείον. κατά 
των απορριπτικών πράξεων ή εγγράφων, εντός διετίας από της κοινο- 
ποιήσεως τούτων.

2. Προσφυγή δύναται να ασκηθή αυτεπαγγέλτως και υπό προϊστάμε
νης των Στρατολογικών Γ ραφείων αρχής, εντός διετίας από της εκδό- 
σεως της δεκτής ή απορριπτικής πράξεως ή από της καταχωρήσεως 
της σχετικής μεταβολής, δια τας περιπτώσεις κατά τας οποίας δεν εκοί- 
δεται πράξις.

3. Κατ εξαίρεσιν. η υπό της ανωτέρω παραγράφου 2 προσφυγή δύ- 
ναται να ασκηθή μέχρι συμπληρώσεως του πεντηκοστού έτους της ηλι

κίας του ενδιαφερομένου, εφ' όσον ήθελεν εξακριβωθή ότι η πράξις ή η 
μεταβολή εστηρίχθη επί ανακριβών στοιχείων ή δικαιολογητικών.

4. Επί των κατά τας ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 ασκουμένων 
προσφυγών αποφαίνεται οριστικώς ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης.

5. Ειόικως. επί προσφυγής αφορώσης εις ανικανότητα προς εργασίαν 
πατρός ή αδελφού αποφαίνεται οριστικώς η ανωτάτη του οικείου Κλά
δου Ενόπλων Δυνάμεων υγειονομική επιτροπή, εις την οποίαν ούτος 
παραπέμπεται δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν 
προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, 
προς εξέτασιν και κρίσιν.

Κατά τας τοιαύτας περιπτώσεις εκδίδονται νέαι πράξεις των διευθυ
ντών των αρμοδίων Στρατολογικών Γραφείων.

6. Αι κατόπιν προσφυγής εκδιδόμεναι νέαι πράξεις ή καταχωρίζομε - 
ναι μεταβολαί. δεν έχουν αναδρομικήν ισχύν, εκτός των περιπτώσεων 
της ως άνω παραγράφου 3. κατά τας οποίας η πράξις ή μεταβολή θεω
ρείται άκυρος από της εκδόσεως ή της καταχωρήσεως ταύτης.

7. Οι βάσει ανακριβών στοιχείων ή δικαιολογητικών απαλλασσόμε
νοι της στρατεύαεως. τυγχάνοντες αναβολής κατατάξεως ή μεταφερό- 
μενοι εις τους υποχρέους εκγυμνάσεως υπέχουν εκτός των ποινικών συ
νεπειών και τρίμηνον πρόσθετον στρατιωτικήν υπηρεσίαν, επιβάλλομε- 
νην υπό του αρμοδίου Στρατολογικού Γ ραφείου, εάν δε εν τω μεταξύ η 
κλάσις ή η κατηγορία αυτών εκλήθη προς κατάταξιν εις το Στράτευμά 
και ούτοι δεν κατετάγησαν εμπροθέομως. κηρύσσονται ανυπότακτοι και 
υπέχουν επί πλέον τας εν Κεφαλαίω Ζ’ οριζομένας συνέπειας.

8. Αι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 29 ισχύουν και εν προκειμένω.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Γ

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 9.

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ

Άρθρον 31

Παρουσίασις Στρατευσίμων εις Αστυνομικός Αρχάς

1. Οι στρατεύσιμοι εκάστης κλάσεως, ασχέτως εγγραφής των ή μη
εις τα μητρώα αρρένων του Κράτους, υποχρεούνται προ της εξετάσεως 
υπό των Συμβουλίων Επιλογής Οπλιτών να παρουσιάζωνται αυτοπρο
σώπως και εντός τασσομένης προθεσμίας εις την οικείαν αστυνομικήν 
αρχήν του τόπου διαμονής αυτών, ίνα εφοδιάζωνται δια δελτίου στρα- 
τεύσεως ,

2. Εις περίπτωσιν αδυναμίας αυτοπροσώπου παρουσιάσεως δια λό
γους ανώτερος βίας, δύναται να παρουσιάζηται εις την αστυνομικήν αρ
χήν ο αρχηγός της οικογένειας, ο κηδεμών ή ο πλησιέστερος συγγενής 
του στρατευσίμου.

3. Η πρόσκλησις προς παρουσίασιν των στρατευσίμων εις τας αστυ
νομικός αρχάς. η προθεσμία παρουσιάσεως εις ταύτας, ως και πάσα 
ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δια διαταγών του Υπουργού 
Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου Στρατού.

4. Οι στρατεύσιμοι ούτοι όύνανται να εφοδιάζωνται. δια του εν τη ως 
άνω παραγράφω 1 δελτίου, παρά της αστυνομικής αρχής και μετά την 
δυνάμει της ανωτέρω παραγράφου 3 καθοριζομένην προθεσμίαν και μέ
χρι της προτεραίας της ημερομηνίας κατά την οποίαν υποχρεούνται ή 
δύνανται να παρουσιάζωνται εις το Συμβούλιον Επιλογής Οπλιτών.

5. Ο τύπος, ο τρόπος συμπληρώσεως και η διακίνησις του δελτίου 
στρατεύαεως καθορίζονται δια διαταγών του Αρχηγείου Στρατού.

6. 0 Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται εν γενική επιστρατεύσει ή 
πολέμω να αναστέλλη δια διαταγής την εφαρμογήν των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρον 32.

Συνέπειαι μη Παρουσιαζομένων εις Αστυνομικός Αρχάς — 
Εξαιρέσεις

1. Οι μη εφοδιαζόμενοι δια δελτίου στρατεύαεως υπέχουν δίμηνον 
πρόσθετον στρατιωτικήν υπηρεσίαν, επιβαλλομένην υπό του αρμοδίου 
Στρατολογικού Γ ραφείου, μετά το πέρας των δια την κλάσιν αυτών ερ
γασιών απάντων των Συμβουλίων Επιλογής Οπλιτών.

2. Εξαιρούνται της υποχοεώσεως προς παρουσίασιν. αυτοπροσώπως 
ή δΓ αντιπροσώπου, εις τας αστυνομικός αρχάς οι κάτωθι στρατεύσιμοι, 
έστω και εάν ευρίσκωνται εις την ημεδαπήν, υπό την προΰπόθεσιν όμως 
ότι δεν έχει παρέλθει το υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 94 οριζόμε
νου δι εκάστης κατηγορίαν χρονικόν διάστημα της ελεύθερος εν Ελλάόι 
παραμονής:
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- Οι νοαίμως αναχωρήσαντες εξ Ελλάδος xat ί^χατασταθέντες εις 
γω;χ; τη' αλλοδαπής ως μετανάσται.

3. Οι δια^.ένσντες μόνίμως εις την αλλοδαπήν. ως εις παράγραφον 2 
του άρθρου 86 ορίζεται.

Οι αοιχνοϋμενοι εις Ελλάδα δια σπουδας. ως εις υποπαράγραφον 
[·* του άρθρου 94 ορίζεται.

δ. Οι εντεταγμένοι εις την Λποταφιχήν Αδελφότητα ή μονάζοντες εις 
Μονός, περί των οποίων το άρθρον 10.

3. Οι μη έχοντες εφοόιασθή δια δελτίου στοατεύσεως δεν δίνονται δε
κτοί. ουδέ εξετάζονται υπό των Συμβουλίων ΕπίΑΟ'γτ,ς Οπλιτών, εξαίρε
σε·. των μη εγγεγραμμένων εις τα μητρώα αρρένων Δήμων ή Κοινότη- 
τος του Κράτους.

ΤΜΗΜΑ 10.
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Αρθρον 33

Συμβούλια Επιλογής Οπλιτών

1. Οι στρατεύσιμοι εχάστης χλάσεως. ασχέτως εγγραφής των ή μη 
εις τα μητρώα αρρένων του Κράτους, υποχρεούνται προ της προσκλή- 
σεως προς χατάταξιν εις το Στράτευμα να παρουσιάζωνται αυτοπροσώ
πως και εντός τασσομένης προθεσμίας εις το αρμόδιον Συμβούλων Επι
λογής Οπλιτών, προς εξέτασιν της σωματικής ικανότητος χαι αρχικήν 
επιλογήν.

2. Ο αριθμός των Συμβουλίων Επιλογής Οπλιτών χαθ* άπασαν την 
Επικράτειαν, αι έδρα·, χαι η εις προσωπικόν σύνθεσις τούτων καθορίζο
νται υπό του Αρχηγείου Στρατού, βάσει των ισχυόντων εκάστοτε πινά
κων οργανώαεως.

3. Παρ εκάστω Συμβουλίω δύναται να μετέχη κατά την διάρκειαν 
των εργασιών τούτου, εφ όσον κρίνεται αναγκαίον. ανα εις αξιωματικός 
του Ναυτικού και της Αεροπορίας, οριζόμενος δια διαταγής του οικείου 
Αρχηγείου.

Δια διαταγών του Αρχηγείου Ενόπλων Λυνάμεων καθορίζονται τα 
καθήκοντα και αι αρμοδιότητες των αξιωματικών τούτων.

4. Αι κατά τόπους δημόσιαι (πολιτικαί και στρατιωτικαί). δημοτικά! 
και κοινοτικά! αρχαί οφείλουν, τη αιτήσει των Συμβουλίων Επιλογής, 
να εξευρίσκουν και διαθέτουν εις ταύτα καταλλήλους εγκαταστάσεις και 
να υποβοηθούν δια παντός μέσου το έργον αυτών.

5. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται εν γενική επιστρατεύσει ή 
πολέμω να αναστέλλη οια διαταγής την εφαρμογήν των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρον 34

Συγκρότησις - Λρμοδιότης Συμβουλίων Οπλιτών

1. Τα Συμβούλια Επιλογής Οπλιτών έχουν, δια τους εις ταύτα πα- 
ρουσιαζομένους στρατευσίμους, τας κάτωθι αρμοδιότητας:

α. Ενεργούν την υγειονομικήν εξέτασιν και κρίσιν της σωματικής ικα- 
νότητος.

β. Προβαίνουν εις την αρχικήν επιλογήν.
γ. Καθορίζουν την ηλικίαν των μη εγγεγραμμένων εις τα μητρώα 

αρρένων Δήμου ή Κοινότητος του Κράτους (αδηλώτωνΙ.
2. Τα ως άνω Συμβούλια συγκροτούνται ως ακολούθως:
ο. Δια την υγειονομικήν εξέτασιν και καθορισμόν ηλικίας:
(1) Εκ του διοικητού του Συμβουλίου, ως προέδου.
(2) Εξ ενός αξιωματικού του υγειονομικού σώματος, ειδικότητος ια

τρού. και
(3) Εξ ενός αξιωματικού του στρατολογικού σώματος, ως μελών, 

οριζόμενων δια διαταγών του Αρχηγείου Στρατού.
β. Δια την αρχικήν επιλογήν:
(1) Εκ του διοικητού του Συμβουλίου, ως προέδρου, και
(2) Εξ ειδικών επί της επιλογής αξιωματικών, ως μελών.
3. Η υπό των Συμβουλίων Επιλογής εξέτασις και κρίσις της σωυατι- 

κης ικανότητος των στρατευσίμων ενεργείται κατά τα εν άρθρω 50 ορι
ζόμενα. πλην:

α. Δια τους κρινομένους ικανούς κατηγοριών πρώτης ή δευτέρας. η 
τοιαύτη κρίσις διατυπούται επί της υπευθύνου δηλώσεως των στρατευ
σίμων.

β. Εν περιπτώσει διαφωνίας ή ελλειφεως εργαστηριακών μέσων ή μη 
καταφανούς παθήσεως, οι εξεταζόμενοι λογίζονται ικανοί (προς παρα- 
τήρησιν), η δε σωματική ικανό της αυτών κρίνεται κατά την κατάταξιν 
εις το Στράτευμα.

4. Οι κρινόμενοι ικανοί δια την εκτέλεσιν στρατιωτικής υπηρεσίας.

εξετάζονται εν συνεχεία υπό των Συμβουλίων Επιλογής βασει ειδικού 
συστήματος επιλογής, αι λεπτομέρεια: του οποίου καθορίζονται δια δια
ταγών του Αρχηγείου Στρατού, προς εξακριβωσιν των προσόντων και 
των εν γένει ικανοτήτων αυτών.

Τα Συμβούλια ταύτα προτείνουν τον Κλάδυν Ενόπκων Δυνάμεων, 
δια τον οποίον έκαστος κρίνεται κατάλληλος, ως xat την ή τας ειδικότη
τας. βάσει των προσόντων και των ικανοτήτων τούτου, συντασσοντα δι 
έκαστον στρατεύσιμον δελτίον προσόντων.

5. Οι έχοντες ειδικά προσόντα, καθοριζόμενα δια διαταγών του Αρ
χηγείου Στρατού, προτείνονται και ως υποψτ|φιοι έφεδροι αξιωματικοί, 
η δε προς τούτο καταλληλότης αυτών διαπιστούται κατά την καταταξιν 
υπό του αρμοδίου Κέντρου Επιλογής βάσει ειδικού συστήματος, αι λε- 
πτομέρειαι του οποίου καθορίζονται δια διαταγών του Αρχηγείου του 
οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο. Ως προς την καταλληλότητα των προτεινομένων δια το Ναυτικόν 
και την Αεροπορίαν, λαμβάνεται υπ όσην και η γνώμη των αξιωματι
κών των αντίστοιχων ΚΛαδων. εφ όσον μετέχουν τοιούτοι. κατά τα εν 
παραγράφω 3 του άρθρου 23 οριζόμενα.

7. Αι αποφάσεις των Συμβουλίων δια τον καθορισμόν της ηλικίας 
αδηλώτων λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. αντίγραφα δε τούτων διαβι
βάζονται εις τον οικείον νομάρχην δια την. βάσει του καΟορισΟέντος 
έτους γεννήσεως και συμφώνως προ τας διατάξεις του ειδικού νόμου, 
εγγραφήν αυτών εις τα μητρώα αρρένων.

Δι όσους καθορίζεται ως έτος γεννήσεως τι; αυτό με το τοιούτυν των 
εις τα Συμβούλια παρουσιαζομένων στρατευσίμων, ισχύουν τα υπό των 
ανωτέρω παραγράφων I έω (> οριζόμενα.

8. Δια διαταγών του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνά
μεων ή των παρά τούτων εξουσιυδοτουμένων διευθυντών Στρατολογι
κών I ραφείων δύνανται να παραπέμπωνται εις τα Συμβούλια Επιλογής 
προς υγειονομικήν εξέτασιν και xpiotv της σωματικής ικανότητος και 
στρατεύσιμοι ετέρων κλάσεων διαφόρων κατηγοριών, οι οποίοι λόγω 
σωματικής ικανότητος δεν προσήλθον ή αδυνατούν να παρουσιασθούν 
εις Μονάδας προς κατάταξιν.

Άρθρον 35

Παρουσίασις Στρατευσίμων εις Συμβούλια Επιλογής Οπλιτών

1. Η πρόσκλησις προς παρουσίασιν των στρατευσίμων εις τα Συμ
βούλια Επιλογής Οπλιτών, η προθεσμία παρουσιάσεως εις ταύτα. αι 
έδραι εξετάσεως. οι Δήμοι και αι Κοινότητες των οποίων τους στρατευ
σίμους θα εξετάση έκαστον Συμβούλιον. ως και πάσα ετέρα αναγκαία 
λεπτομέρεια καθορίζονται δια διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύ
νης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου Στρατού.

2. Τα Συμβούλια, μετά την κοινοποίησιν της εν τη ανωτέρω παρα
γράφω 1 διαταγής και την λήψιν των υπό των Στρατολογικών Γρα
φείων αποστελλομένων αυτοίς σχετικών στοιχείων, καταρτίζουν eiotxa 
προγράμματα, τα οποία καθορίζουν λεπτομέρειας του ακριβούς τόπου 
και ημερομηνίας παρουσιάσεως των στρατευσίμων δΓ εκάστην έδραν 
εξετάσιως. Τα προγράμματα ταύτα κοινοποιούν εγκαίρως εις τα Αρχη
γεία των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, εις τας διευθύνσεις στρατολογι
κού των Σχηματισμών του Στρατού Ξηρός, εις άπαντα τα Στρατολο
γικά Γ ραφεία και εις τους οικείους Δήμους. Κοινότητας και αστυνομι
κός αρχας.

3. Οι στρατεύσιμοι έκαστου Δήμου ή Κοινότητος οφείλουν να παρου- 
σιάζωνται εις το αρμόδιον Συμβούλιον κατά την υπό τούτου τάσσομενην 
ημερομηνίαν και εις την οριζομένην έδραν του.

Δια τους μη έχοντας εφοόιασθή δια δελτίου στρατεύσεως μέχρι της 
υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 3 I οριζόμενης προθεσμίας, ισχύει η 
παράγραφος 3 του άρθρου 32. Ούτοι υπέχουν και τας εν άρθρω 36 ορι- 
ζομένας συνέπειας.

4. Οι μη παρουσιαζόμενοι κατά την εν τη ανωτέρω παραγράφω 3 
τασσοιχένην ημερομηνίαν, εφ όσον έχουν εφοόιασθή δια δελτίου στρα
τεύσεως γίνονται δεκτοί υπό του αυτού Συμβουλίου και βραδύτερον. εις 
την αυτήν ή ετέραν έδραν εξετάσεως. μέχρι της προτεραίας λήξεως των 
εργασιών δι* έκαστον Συμβούλιον. υπέχοντες και τας εν τω άρθρω 36 
οριζομένας συνέπειας.

5. Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να υποβάλλουν εις το Συμβούλιον Επι
λογής υπεύθυνον οήλωσιν περί του υπ’ αυτών ασκουμένου επαγγέλμα
τος ή εργασίας, των γραμματικών και τεχνικών γνώσεων τας οποίας 
κατέχουν, της διευθύνσεως κατοικίας, ως και παντός ετέρου ανα- 
γκαιούντος στοιχείου καθοριζόμενου Οια διαταγής του Αρχηγείου Στρα
τού.

6. Οι κατά τα ανωτέρω ή μεταγενεστέρως. ως στρατεύσιμοι ή κλω- 
ρητοί οιασδήποτε κατηγορίας, Οηλούντες ανακριβές στοιχείον. εκ των
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εν τη ανώτερα) παραγράφω δ αναφερομένων τοιούτων. ενώπιον στρατι
ωτικής ή αστυνομικής αρχής υπέχουν εκτός των ποινικών συνεπειών 
και τρίμηνον πρόσθετον στρατιωτικήν υπηρεσίαν επιβαλλομένην υπό 
του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου.

Άρθρον 36

Συνέπειαι Εκπροθέσμως ή Ουδόλως Παρουσιαζομένων 
εις Συμβούλια Επιλογής Οπλιτών - Εξαιρέσεις

1. Οι εκπροθέσμως παρουσιαζόμενοι εις τα Συμβούλια Επιλογής 
Οπλιτών υπέχουν μηνιαίαν πρόσθετον στρατιωτικήν υπηρεσίαν, οι δε μη 
παρουσιαζόμενοι εις ταύτα υπέχουν δίμηνον τοιαΰτην.

2. Αι εν τη ανωτέρω παραγράφω 1 πρόσθετοι υπηρεσίαι επιβάλλο
νται. η μεν μηνιαία υπό του οικείου Συμβουλίου κατά την παρουσίασιν, 
η δε δίμηνος υπό του αρμοδίου Στρατολογικού Γ ραφείου, μετά το πέρας 
των δια την κλάσιν αυτών εργασιών απάντων των Συμβουλίων Επιλο-

3. Ως μη παρουσιαζόμενοι εις τα Συμβούλια θεωρούνται και οι, μετά 
την εμπρόθεσμον ή εκπρόθεσμον παρουσίασιν. μη παραμένοντες εις 
ταύτα μέχρις ολοκληρώσεως των εργασιών εξετάσεως και αρχικής επι
λογής των.

4. Εξαιρούνται της υποχρεώσεως προς παρουσίασιν εις τα Συμβού
λια Επιλογής οι κάτωθι στρατεύσιμοι, εφ' όσον κατά την ημερομηνίαν 
κατά την οποίαν υποχρεούνται προς παρουσίασιν:

α. Αδυνατούν, λόγω ασθένειας ή παθήσεως, να μετακινηθούν.
β. Κρατούνται εις φύλακας ή εις οιανδήποτε αρχήν.
γ. Διατελούν εις εκτόπισιν.
δ. Εργάζονται εις ειδικάς υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, καθο- 

ριζομένας δια διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προ- 
τάσεως του Αρχηγείου Στρατού.

ε. Ναυτίλλονται επί πλοίων εκτελούντων πλόας εις το εξωτερι
κόν.

ζ. Ευρίσκονται εες αλλοδαπήν.
η. Εμπίπτουν εις τινα των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρ

θρου 32.
5. Οι μη παρουσιαζόμενοι εις τα Συμβούλια Επιλογής, δεδικαιολο- 

γημένως ή μη. λογίζονται από σωματικής απόψεως ικανοί και κατα
τάσσονται κατά τον χρόνον της προσκλήσεως εις τας Μονάδας κατατά- 
-ξεως. ένθα υφίστανται την υγειονομικήν εξέτασιν και κρίσιν της σωματι
κής ικανότητάς των. ως και την επιλογήν κατά τα καθοριζόμενα υπό 
των Αρχηγείων των οικείων Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων.

ΤΜΗΜΑ 11.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Άρθρον 37

Κατανομή Στρατευσίμων εις Κλάδους Ενόπλων Δυνάμεων

1. Τα Αρχηγεία Στρατού. Ναυτικού και Αεροπορίας υποβάλλουν εις 
το Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, εντός καθοριζόμενης υπ αυτού προ
θεσμίας. πίνακα εμφαίνοντα τον εξ εκάστης κλάσεως αναγκαιούντα αυ- 
τοίς αριθμόν στρατευσίμων και εις ποσοστά τας εξ αυτού αναγκαιούσας 
ειδικός κατηγορίας (πτυχιούχους. αποφοίτους γυμνασίου, τεχνίτας 
κ.λπ.).

2. Βάσει των εν τη ανωτέρω παραγράφω 1 πινάκων, των εκ της αρ
χικής επιλογής των στρατευσίμων εκάστης κλάσεως προκυψάντων δε
δομένων και των εκάστοτε υφισταμένων αναγκών, το Αρχηγείον Ενό
πλων Δυνάμεων κατανέμει μεταξύ των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων 
τους στρατευσίμους εκάστης κλάσεως αριθμητικώς και εις ποσοστά 
κατ ειδικός κατηγορίας.

3. Εν γενική επιστρατεύσει ή πολεμώ η κατανομή και η οριστική επι
λογή των στρατευσίμων δύναται να ενεργήται κατά διάφορον τρόπον 
και κατά τα ειδικώτερον δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης 
καθοριζόμενα.

Άρθρον 38

Αρμοδία Υπηρεσία Οριστικής Επιλογής

1. Αρμόδιον δια την οριστικήν επιλογήν των στρατευσίμων εκάστης 
κλάσεως είναι το Αρχηγείον Στρατού, το οποίον ενεργεί ταύτην δια της 
παρ αυτώ διευθύνσεως επιλογής.

2. Βάσει των κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 37 κοινοποιούμε
νων πινάκων κατανομής των στρατευσίμων τούτων, των δελτίων προ
σόντων αυτών, ως και των ποοτάσεων των εις τα Συμβούλια Επιλογής

Οπλιτών μετασχόντων αξιωματικών του Αρχηγείου Ναυτικού και Αε
ροπορίας επιλέγονται υπό της ως άνω διευθύνσεως ονομαστικώς οι δι' 
έκαστον Κλάδον Ενόπλων Δυνάμεων αναλογούντες στρατεύσιμοι, λαμ- 
βανομένης υπ’ όφιν της διάρκειας της στρατευσίμου υποχρεώσεως και 
της κατηγορίας σωματικής ικανότητας εκάστου. τηοουμένων και των 
διατάξεων της κατωτέρω παραγράφου 4.

3. Εις την ως άνω εργασίαν οριστικής επιλογής μετέχουν και αξιω
ματικοί εκπρόσωποι του Ναυτικού και της Αεροπορίας, οριζόμενοι υπό 
των αντιστοίχων Αρχηγείων.

4. Εις έκαστον Κλάδον Ενόπλων Δυνάμεων επιλέγονται υποχοεωτι- 
κώς οι στρατεύσιμοι των ακολούθων κατηγοριών, εφ όσον κρίνονται 
κατάλληλοι προς τούτο:

α. Εις Στρατόν Ξηρός:
(1) Τεχνίται εκπαιδευθέντες εις στρατιωτικά εργοστάσια ή τεχνικός 

Μονάδας του Κλάδου τούτου.
(2) Τεχνίται ή πτυχιούχοι εκ των εις τας κατωτέρω υποπαραγρά- 

φους γ(2) και γ(3) περιλαμβανομένων και εις ποσοστόν ουχί ανώτερον 
του δέκα επί τοις εκατόν.

β. Εις Ναυτικόν:
■ (1) Τεχνίται εκπαιδευθέντες εις εργοστάσια ή τεχνικός Μονάδας του 

Κλάδου τούτου.
(2) Τεχνίται ναυπηγικής βιομηχανίας εν γένει.
(3) Μαθηταί ή απόφοιτοι οιασδήποτε ναυτικής σχολής.
(4) Δύται ή σπογγαλιείς εξ επαγγέλματος.
(5) Απογεγραμμένοι εργάται θαλάσσης.
γ. Εις Αεροπορίαν:
(1) Τεχνίται εκπαιδευθέντες εις εργοστάσια ή τεχνικός Μονάδας του 

Κλάδου τούτου.
(2) Τεχνίται αεροπορικής βιομηχανίας εν γένει ή συνεργείων, κρατι

κών ή μη. οιουδήποτι αεροπορικού οργανισμού.
(3) Πτυχιούχοι πάσης αεροπορικής ειδικότητος. οιασδήποτε σχολής 

ή ανεγνωρισμένου αεροπορικού οργανισμού.

Άρθρον 39

Οριστική Επιλογή δια το Ναυτικόν

1. Το Αρχηγείον Ναυτικόν, μετά την κατά το άρθρον 38 οριστικήν 
επιλογήν των στρατευσίμων εκάστης κλάσεως. καταρτίζει κατάλογον 
στρατευσίμων ναυτικού, εις τον οποίον περιλαμβάνονται ονομαστικώς 
οι οριστικώς επιλεγέντες δια το Ναυτικόν.

2. Οεαδήποτε μετά ταύτα αυξομείωσις των εις τον κατάλογον στρα
τευσίμων ναυτικού εγγεγραμμένων απαγορεύεται, εκτός εάν προκό
ψουν μεταγενεστέρους ανάγκαι. οφειλόμεναι εις οργανικός μεταβολάς 
του Ναυτικού, ότε είναι δυνατή η αυξομείωσις κατόπιν διαταγών του 
Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Εγγεγραμμένοι εις τον ανωτέρω κατάλογον και έχοντες κατα- 
ταγή μέχρι της προτεραίας της ημερομηνίας, κατά την οποίαν υποχ^ρε- 
ούνται να παρουσιάζωνται προς κατάταξιν εις το Ναυτικόν, εις έτερον 
Κλαχδον των Ενόπλων Δυνάμεων ή εις τα Σώματα Χωροφυλακής. 
Αστυνομίας Πόλεων και Λιμενικού, εφ όσον επιτρέπεται η κατάταξις 
στρατευσίμων εις ταύτα. διαγράφονται εκ του καταλόγου τούτου δια 
διαταγής του Αρχηγείου Ναυτικού και μεταφέρονται εις την Αεροπο
ρίαν εάν κατετάγησαν εις ταύτην ή εις τον Στρατόν Ξηρός κατά τας λοι
πός περιπτώσεις.

4. Οι κατά τας εκάστοτε κατατάξεις πλεονάζοντες κληρωτοί του 
Ναυτικού μεταφέρονται εις τον Στρατόν Ξηρός δια διαταγής του Αρχη
γείου Ναυτικού, μετά προηγούμενην γνώμην του Αρχηγείου Στρατού.

5. Αι ακόλουθοι κατηγορίαι στρατευσίμων ή κληρωτών του Ναυτι
κού μεταφέρονται αν ευ διαταγής εις τον Στρατόν Ξηρός, ως κάτωθι:

α. Εξαιρούμενοι ή απαλλασσόμενοι της στρατεύσεως: Από της κατα- 
χωρήσεως της σχετικής μεταβολής εις την στρατολογικήν μερίδα τού
των. προ κειμένου δε περί κληρωτών από της επομένης της ημερομηνίας 
απολύσεώς των εκ του Ναυτικού.

β. Ακατάλληλοι: Από της επομένης της ημερομηνίας απολύσεώς των 
εκ του Ναυτικού ή της τοιαύτης της κρίσεώς των ως ακαταλλήλων, εάν 
δεν υπηρετούν.

γ. Ανυπότακτοι: Από 1ης Ιανουάριου του επομένου έτους κατά το 
οποίον συνεπλήρωσαν τριετίαν ως τοιούτοι.

δ. Εξαγοράζοντες τας στρατιωτικός υποχρεώσεις και εφ' όσον δεν 
έχουν όιανύσει τρίμηνον τουλάχιστον στρατιωτικήν υπηρεσίαν εν τω 
Ναυτικώ: Από της επομένης της ημερομηνίας εξαγοράς ή προκειμένου 
περί κληρωτών, από της επομένης της ημερομηνίας απολύσεώς.

6. Εκτός των περιπτώσεων των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5. ως 
και της τοιαύτης του άρθρου 124. ουδεμία ετέρα μεταφορά κληρωτών
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-ου Ναυτικού εις άλλον Κλάδον των Ενόπλων Δυνάμεων επιτρέπεται.
7. Στρατεύσιμοι μη έχοντες επιλεγή δια το Ναυτικόν χαι μη τυγχά- 

νοντες ανυπότακτοι, εσ' όσον μέχρι της προσκλήσεως αυτών προς κατα- 
ταςιν εις τον Κλάδον Ενόπλων Δυνάμεων εις τον οποίον ανήκουν κέκτη- 
νται δωδεκααηνον τουλάχιστον θαλασσΐαν υπηρεσίαν ή τυγχάνουν μα- 
6ηταί ή αποοοιτοι ναυτικών σχολών, δΰνανται να μεταοέοωνται εις το 
Ναυτικόν δια διαταγών του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου, μετά προη- 
^ούιιενην σύμφωνον ννώμην του Αρχηγείου Ναυτικού, επί τη αντι
στοιχώ εκπτώσει υπέρ του Στρατού Ξηράς ή της Αεροπορίας ισαρίθμων 
στρατευσίμων εκ της υπό κατανομήν κλάσεως.

Άρθρον 40

Οριστική Επιλογή δια την Αεροπορίαν

1. Το Αρχηγείον Αεροπορίας, μετά την κατά το άρθρον 38 οριστικήν 
επιλογήν των στρατευσίμων εκάστης κΛάσεως. καταρτίζει κατάλογον 
στρατευσίμων αεροπορίας, εις τον οποίον περιλαμβάνονται σνομαστι- 
κώς οι οριστικώς επιλεγέντες δια την Αεροπορίαν.

2. Εγγεγραμμένοι εις τον ανωτέρω κατάλογον, οι οποίοι μέχρι της 
προτεραίας της ημερομηνίας κατά την οποίαν υποχρεούνται να παρου- 
σιάζωνται προς κατάταξιν εις την Αεροπορίαν, έχουν εγκατασταθή εις 
το εξωτερικόν ως μετανάσται ή δεν έχουν κριθή χρήσιμοι δια τας ανά- 
γκας ταύτης. δύνανται να διαγράφωνται εκ του καταλόγου τούτου και 
να μεταφέρωνται εις τον Στρατόν ρ,ηράς δια διαταγών του Αρχηγείου 
Αεροπορίας, μετά προηγούμενην γνώμην του Αρχηγείου Στρατού.

3. Αι παράγραφοι 2 έως 6 του άρθρου 39 έχουν ανάλογον εφαρμο
γήν και εν προκειμενω.

Άρθρον 41

Οριστική Επιλογή δια τον Στρατόν Ξηράς

1. Το Αρχηγείον Στρατού δια της παρ’ αυτώ διευθύνσεως επιλογής 
επιλέγει ονομαστικώς τους οριστικώς κατανεμηθέντας στρατευσίμους 
εις τον Στρατόν Ξηράς καθ’ όπλον ή σώμα και ειδικότητα, βάσει των 
δελτίων προσόντων και αναλόγως των αναγκών.

2. Αι εις αριθμόν στρατευσίμων και εις ποσοστά ειδικοτήτων ανά^και 
έκαστου όπλου ή σώματος καθορίζονται δια διαταγής του Αρχηγείου 
Στρατού.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 έχει ανάλογον εφαρμογήν και εν 
προκειμένω.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ’

ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ 

Άρθρον 42

Διαδικασία Προσκλήσεως

1. Εν καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως οι στρατεύσιμοι εκά
στης κλάσεως δύνανται να καλώνται προς κατάταςιν εις το Στράτευμα, 
δι εκπλήρωσιν της στρατευσίμου υπσχρεώσεώς των, από 1ης Ιανουά
ριου του έτους κατά το οποίον άγουν το εν άρθρω 1 ορίζομενον έτος της 
ηλικίας.

2. Η πρόσκλησις ενεργείται δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής 
Αμύνης. κατόπιν πρστάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενό- 
πκων Δυνάμεων.

3. Αναλόγως των αναγκών, η πρόσκλησις δύναται να είναι γενική 
ολοκλήρου της κλάσεως ή τμηματική κατά περιφέρειας ή κατηγορίας, 
καθοριζόμενος δια της διαταγής προσκλήσεως.

Δια της αυτής ή ετέρας διαταγής δύνανται να καλώνται προς κατά
ταξήν και στρατεύσιμοι οιασδήποτι κλάσεως ή κατηγορίας, υπέχσντες 
στρατεύσιμον υποχοέωσιν.

4. Η δια ταγή προσκλήσεως εκοίδεται τριάκοντα τουλάχιστον ημέρας 
προ της τασσομένης προθεσμίας, κοινοποιείται δε και προς τας διοικητι
κός. δημοτικός, κοινοτικός, αστυνομικός, λιμενικός και προξενικός αρ- 
χάς. υποχρεουμένας όπως δώσουν εις ταύτην την ευρυτέραν δυνατήν 
δημοσιότητα.

5. Οι μη εγγεγραμμένοι εις τα μητρώα αρρένων Δήμου ή Κοινότητος 
του Κράτους (αδήλωτοι) και ανήκοντες ως εκ της ηλικίας των εις την 
αυτήν κλάσιν ή κατηγορίαν με την τοιαύτην των καλουμένων προς κα- 
ταταξιν στρατευσίμων, υποχρεούνται να κατατάσσωνται μετ’ αυτών

άνευ ετέρας διαταγής.
6. Η πρόσκλησις και κατάταξις των στρατευσίμων εν -νενική επιστρα

τεύσει ή πολέμω ενεργείται ως και η τοιαύτη των οπλιτών εφεδρείας, 
συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 66. 68 και 69.

'Αρθρον 43

Εξαιρούμενοι της Προσκλήσεως

1. Εξαιρούνται της προσκλήσεως και δεν υποχρεούνται προς πατάτα- 
ξιν. θεωρούμενοι δεδικαιολογημένοι δι* όσον χρόνον υφίστανται οι λό**οι 
της εξαιρέσεως εκ των προσκλήσεων, οι κάτωθι στρατεύσιμοι, εσ όσον 
κατά την ημερομηνίαν κατά την οποίαν οφείλουν να καταταγούν:

α. Νοσηλεύονται εις Σανατόρια ή Νοσοκομεία, κρατικά ή δημοτικά, 
ως και εις τοιαυτα λοιμωδών νόσων.

β. Κρατούνται εις φυλακάς ή εις οιανδήποτε αρχήν.
γ. Διατελούν εις εκτόπισνν.
2. Δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δύνανται να εξαιρού

νται της προσκλήσεως και έτεραι κατηγορίαι στρατευσίμων, των 
οποίων η πρόσκλησις δεν θεωρείται επιβεβλημένη ή δεν κρίνεται σκόπι
μος.

3. Δύνανται. ωσαύτως, δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύ
νης. κατόπιν προτάσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Ενόπλων Δυνά
μεων. να εξαιρώνται ονομαστικώς ίων προσκλήσεων προς κατάταξιν 
μέχρι τριών ετών, στρατεύσιμοι διατελούντες νομίμως εκτός των τά
ξεων του Στρατεύματος και ευρισκόμενοι εις το εξωτερικόν, ot οποίοι 
διαπρέπουν εις τας επιστημονικός εργασίας ή ερεύνας ή προσφέρουν 
υψίστης σπουδαιότητος εθνικός υπηρεσίας, ως εκ της προσωπικότητος. 
του κύρους και της επιστημονικής καταρτίσεώς των.

4. Δύναται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης να καλή προς κατάταξιν 
στρατευσίμους, εξαιρεθέντας της προσκλήσεως κατά τας διατάξεις των 
ανωτέρω παραγράφων 2 και 3. κατά κατηγορίας και κατόπιν προτά
σεως του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω ειδικών υπηρεσιακών 
αναγκών ή ονομαστικώς και κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του οι
κείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω μη επιδεικνυομένης εθνικής 
διαγωγής.

Άρθρον 44

Αδυναμία Προσελεύσεως δια Λόγους Υγείας

1. Στρατεύσιμοι καλούμενοι προς κατάταξιν και μη δυνάμενοι να πα- 
ρουσιάζωνται εις τας Μονάδας κατατάξεως. ως πάσχοντες εξ ανιάτου 
σωματικής βλάβης ή παθήσεως ή εκ τοιαύτης της οποίας η ίασις προ- 
βλέπεται να διαρκέση επί μακρόν. οφείλουν να υποβάλουν εις το αρμό
διον Στρατολογικόν Γραφείον έκθεσιν του εν τη κατωτέρω παραγράφω 
5 τοπικού συμβουλίου, εκδιδομένην τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ή. 
αντιπροσώπου αυτού.

2. Ομοίαν ως άνω έκθεσιν οφείλουν να υποβάλουν και οι μη δυνάμε- 
νοι να παοουσιάζωνται εις τας Μονάδας κατατάξεως λόγω πρόσκαιρου 
παθήσεως. εφ όσον νοσηλεύονται οίκοι ή εις νοσηλευτικά ιδρύματα μη 
περιλαμβανόμενα εις την υποπαράγραφον Ια του άρθρου 43.

3. Εχ των ανωτέρω, οι διαμένοντες εις Δήμους ή Κοινότητας ένθα 
εδρεύει Φρουραρχείον οφείλουν, αντί εκθέσεως τοπικού συμβουλίου, να 
υποβάλουν εις το αυτό ως άνω Στρατολογικόν Γραφείον γνωμάτευσιν 
του ιατρού του εκτελούντος την υγειονομικήν υπηρεσίαν του Φρουραρ
χείου τούτου, εκδιδομένην ως εν τη ως άνω παραγράφω 1 ορίζεται.

4. Βάσει των ανωτέρω εκθέσεων ή γνωματεύσεων:
α. Εάν πρόκειται περί στρατευσίμων της ως άνω παραγράφου 1 γνω

ματεύει άνευ αυτοπροσώπου παρουσιάσεως, περί της σωματικής ικανό
τητάς των κατά τα εν άρθρω 50 οριζόμενα, η πλησιεστέρα του τόπου 
διαμονής τούτων αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου 
Ενόπλων Δυνάμεων, εις την οποίαν διαβιβάζονται αι σχετικαί εκθέσεις 
ή γνωαατεύσεις υπό των αρμοδίων Στρατολογικών Γραφείων.

β. Εάν πρόκειται περί στρατευσίμων της ως άνω παραγράφου 2 δύ- 
ναται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου 
του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, να αναστέλλη την κατάταξιν 
τούτων δια χρονικόν διάστημα μέχρις εξ μηνών.

5. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, εις έκαστον Δή
μον ή Κοινότητα ένθα δεν εδρεύει Φρουραρχείον. συγκροτείται τοπικόν 
συμβούλιον αποτελούμενον εκ των:

α. Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητος.
β. Διοικητού οικείας αστυνομικής αρχής (αστυνομικού τμήματος ή 

σταθμού χωροφυλακής).
γ. Δημοτικού ή κοινοτικού γιατρού, εν ελλείψει δε τοιούτου εξ ετέρου 

ιατρού, οριζομένσυ υπό της οικείας ως άνω αστυνομικής αρχής.
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6. Το συμβοΰλιον τούτο, λειτουργούν κατά τας εκάστοτε παρουσιαζο- 
μένας περιπτώσεις. εξετάζει τους ενώπιον του εμφανιζόμενους στρατευ
σίμους και συντάσσει λεπτομερή έχθεσιν περί της σωματικής βλάβης ή 
παθησεώς των.

Άρθρον 4δ

Προθεσμία Κατατάξεως

1. Δια της εν τω άρθρω 42 διαταγής προσκλήσεως καθορίζονται επί 
πλέον η προθεσμία και αι Μονάδες κατατάξεως των στρατευσίμων, αι 
κατηγορίαι των εξαιρούμενων εκ της προσκλήσεως. ως και πάσα ετέρα 
αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Οι καλούμενοι προς κατάταξιν υποχρεουνται να κατατάοσωνται 
εντός της υπό της διαταγής προσκλήσεως τασσόμενης προθεσμίας και 
εις τας υπό ταύτης καθοριζομένας Μονάδας.

3. Οι εκπροθέσμως ή ουδόλως κατατασσόμενοι κηρύσσονται ανυπό
τακτοι και υπέχουν τας εν Κεφαλαίω Ζ οριζομένας συνέπειας.

4. Το εμπρόθεσμον ή μη της κατατάξεως καθορίζεται εκ της ημερο
μηνίας κατατάξεως εις τας οικείας Μονάδας, η δε εκπλήρωσις της 
στρατευσίμου υποχρεώσεως άρχεται από της ημερομηνίας ταύτης.

Άρθρον 46

Διαδικασία Προσελεύσεως προς Κατάταξιν των 
εις το Εξωτερικόν Ευρισκομένων

1. Αι ελληνικά! προξενικά! αρχαί, άμα τη λήψει της εν άρθρω 42 δια
ταγής προσκλήσεως. κοινοποιούν περ’ιληψιν ταύτης δια παντός κατά 
την κρίσιν των προσφορωτέρου μέσου, ίνα λάβουν γνώσιν οι εκ των ευρι
σκομένων εις την περιφέρειαν των καλούμενοι προς κατάταξιν.

2. Οι καλούμενοι οφείλουν να παρουσιάζωνται προς κατάταξιν εις το 
Στράτευμα εντός της υπό του άρθρου 45 τασσομένης προθεσμίας και εις 
τας υπό της διαταγής προσκλήσεως καθοριζομένας Μονάδας.

3. Οι εκ των ανωτέρω επιθυμούντες την χορήγησιν φύλλου πορείας 
προς παρουσίασιν εις τας καθοριζομένας Μονάδας κατατάξεως. δύνα- 
νται να προσέρχωνται εις την οικείαν ελληνικήν προξενικήν αρχήν εντός 
δέκα πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως της κατά την ως άνω παρά
γραφον 1 διαταγής προσκλήσεως.

Αι ελληνικαί προξενικαί αρχαί υποχρεούνται να χορηγούν εις τού
τους. επί αποδείξει, φύλλα πορείας επί των οποίων αναγράφουν την 
ημερομηνίαν αναχωρήσεως εκάστου και την πιθανήν τοιαύτην αφίξεως 
εις την Μονάδα κατατάξεως.

4. Οι λαμβάνοντες φύλλον πορείας θεωρούνται ως εμπροθέσμως κα- 
ταταγέντες εις το Στράτευμα, εφ* όσον παρουσιασθούν εις τας Μονάδας 
κατατάξεως μέχρι της υπό της προξενικής αρχής καθοριζομένης πιθα
νής ημερομηνίας αφίξεως. έστω και εάν καταταγούν βοαδύτερον της 
υπό της διαταγής προσκλήσεως τασσομένης προθεσμίας.

5. Αι προξενικαί αρχαί υποχρεούνται να αποστέλλουν εις τα αρμόδια 
Στρατολογικά Γραφεία ονομαστικήν κατάστασιν. ως και τας αποδείξεις 
των κατά την ανωτέρω πράγραφον 3 λαμβανόντων φύλλα πορείας 
στρατευσίμων, εντός δέκα πέντε ημερών από της χορηγήσεως τούτων.

6. Ως προς την κίνησιν των λαμβανόντων φύλλον πορείας ισχύει η 
παράγραφος 2 του άρθρου 125.

7. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και δια τους εν 
γενική επιστρατεύσει ή πολέμω καλούμενους στρατευσίμους και διαμί- 
νόντας εις το εξωτερικόν, αι δε ανωτέρω προθεσμίαι δύνανται να τροπο- 
ποιώνται δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

Άρθρον 47

Αδυναμία Προσελεύσεως δια Λόγους Υγείας των 
εις το Εξωτερικόν Ευρισκομένων

1. Στρατεύσιμοι καλούμενοι προς κατάταξιν εις το Στράτευμα εν ει
ρήνη ή εν μερική, επιστρατεύσει και ευρισκόμενοι εις το εξωτερικόν, εφ 
όσον λόγω σωματικής βλάβης ή παθήσεως αδυνατούν να παρουσία- 
σθούν εις τας Μονάδας κατατάξεως. δύνανται να προσέρχωνται. εντός 
της υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 46 τασσομένης προθεσμίας, εις 
την υπό της κατωτέρω παραγράφου 2 προβλεπομένην επιτροπήν, προς 
εξέτασιν της σωματικής ικανότητάς των.

2. Εις εκάστην ελληνικήν πρεσβείαν ή έμμισθον ελληνικόν προξενείον 
συγκροτείται ειδική στρατολογική επιτροπή αποτελουμένη εκ των:

α. Στρατιωτικού ακολούθου, εν ελλείψει δε τοιούτου εκ του πρεσβευ- 
τοΰ ή προξένου, ως προέδρου.

β. Ενός διπλωματικού ή προξενικού υπαλλήλου.
γ. Ενός εν ενεργεία αξιωματικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνά

μεων ή των Σωμάτων Χωροφυλακής ή Λιμενικού, εν ελλείψει δε τοιού
του εκ δύο προκρίτων Ελλήνων υπηκόων, κατά προτίμησιν εφέδρων 
αξιωματικών εκ των εις την περιφέρειαν της πρεσβείας ή του προξενείου 
διαμενόντων και

δ. Ενός ’Ελληνος ιατρού, προτιμωμένου στρατιωτικού εν ενεργεία ή 
εν εφεδρεία, εν ελλείιύει δε τοιούτου εξ αλλοδαπού ιατρού, εκ των εις την 
περιφέρειαν της πρεσβείας ή του προξενείου διαμενόντων. ως μελών, 
οριζόμενων υπό του προέδρου.

3. Η επιτροπή αύτη. λειτουργούσα κατά τας εκάστοτε παρουσιάζομε - 
νας περιπτώσεις, εξετάζει τους ενώπιον της εμφανιζόμενους στρατευσί
μους και συντάσσει λεπτομερή έκθεσιν περί της σωματικής βλάβης ή 
παθήσεως αυτών.

Δια τους θεωρούμενους ως δυναμένους να μετακινηθούν δεν συντάσ- 
σεται έκθεσις. αλλ* εφαρμόζονται εν προκειμένω αι διατάξεις του άρθρου
46.

4. Η ως άνω έκθεσις μεθ όλων των τυχόν υπαρχουσών σχετικών 
εξετάσεων, εν πρωτοτύπω και εν επισήμω μεταφράσει, αποστέλλεται 
μερίμνη του πρεσβευτού ή προξένου εντός δέκα πέντε ημερών από της 
συντάξεως εις το αρμόδιον Στρατολογικόν Γραφείον. το οποίον ενεργεί 
ως εν παραγράφω 4 του άρθρου 44 ορίζεται.

Εις την πέρίπτωσιν ταύτην αρμοδία τυγχάνει η πλησιεστέρα προς το 
Στρατολογικόν Γραφείον υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου 
Ενόπλων Δυνάμεων.

ΤΜΗΜΑ 13
ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΣΤΡΑΤΕΎΣΙΜΩΝ 

Άρθρον 48 

Γ ενικά

1. Εν καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως οι προς κατάταξιν 
προσερχόμενοι στρατεύσιμοι υποβάλλονται εις υγειονομικήν εξέτασιν 
της σωματικής ικαντότητός των, αναλόγως δε ταύτης και εφ' όσον δεν 
επιβάλλεται προσωρινή αναστολή εκπληρώσεως της στρατευσίμου υπο- 
χρεώσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 50 εντάσσονται εις τας κά
τωθι κατηγορίας:

α. Ικανοί κατηγορίας πρώτης (1/1).

β. Ικανοί κατηγορίας δεύτερος (1/2).

γ. Ικανοί κατηγορίας τρίτης (1/3).

δ. Ικανοί κατηγορίας τετάρτης (1/4).

ε. Ακατάλληλοι προς στράτευσιν (1/5).

2. Η υγειονομική εξέτασις της σωματικής ικανότητος και η ένταξις 
εις κατηγορίας των κατατασσομένων στρατευσίμων, ενεργείται υπό των 
δια του άρθρου 49 προβλεπομένων ειδικών στρατολογικών συμβουλίων 
ή υπό των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η μετέπειτα κρίσις της σωματικής ικανότητος των κληρωτών και η 
ένταξις τούτων εις διάφορον κατηγορίαν ενεργείται υπό των αρμοδίων 
υγειονομικών έπιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Οι εις το Στράτευμα κατατασσόμενοι οφείλουν:
α. Να δώσουν τον νενομισμένον στρατιωτικόν όρκον εφ' άπαξ κατά 

την αρχικήν κατάταξιν και εντός τεσσαράκοντα ημερών από ταύτης. 
συμφώνως προς τους σχετικούς στρατιωτικούς κανονισμούς.

β. Να εκτελούν την εκάστοτε ανατιθεμένην αυτοίς στρατιωτικήν υπη
ρεσίαν. ως οι σχετικοί νόμοι και οι στρατιωτικοί κανονισμοί ορίζουν.

4. Δια Βασιλικών Διαταγμάτων, π ροχαλουμένων υπό του Υπουργού 
Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεων του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνά
μεων. καθορίζονται

α. Αι υγειονομικά! επιτροπαί των Ενόπλων Δυνάμεων, η σύνθεσις. η 
αρμοδιότης και η δικαιοδοσία αυτών.

β. Αι σωματικαί βλάβα*. ή παθήσεις, βάσει των οποίων ενεργείται η 
ένταξις των στρατευσίμων ή κληρωτών εις τας εν τη ως άνω παρα
γράφω 1 κατηγορίας και η επίδραοις ταύτης επί της εκπληρώσεως των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων των.

5. Αι Μονάδες κατάξεως οφείλουν να γνωστοποιούν ονομαστικώς. 
εντός των υπό των σχετικών στρατιωτικών κανονισμών τασσόμενων 
προθεσμιών, εις τα αρμόδια Στρατολογικά Γ ραφεία τας μεταβολάς των 
κατατασσομένων.

6. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και δια τους εν 
γενική επιστρατεύσει ή πολέμω κατατασσομένους στρατευσίμους.
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Αρθρον 49

Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια

1. Εις εκάστην Μονάδα κατατάξεως συγκροτείται ειδικόν στρατολο
γικόν συμβούλιον αποτελούμενον εχ των:

α. Διοιχητού ή υποδιοιχητού της Μονάδος κατατάξεως. ως Προέ
δρου .

β. Ενός αξιωματικού κατά προτίμησιν ανώτερου.
ύ. Ενός ή δύο αξιωματικών του υγειονομικού σώματος ειδικότητος 

ιατρού και
δ. Ενός αξιωματικού του στρατολογικού σώματος, εν ελλείψει δε 

τοιούτου εχ των εχτελούντος την στρατολογικήν υπηρεσίαν της Μονά
δος αξιωιχατικού. ως μελών, οριζόμενων δια της ημερήσιας διαταγής 
υπό του διοικητού της Μονάδος, εχ των παρ' αυτή υπηρετούντων.

0 έτερος των ως άνω υγειονομικών αξιωματικών, εάν δεν υπηρετή 
εν τη Μονάδυ διατίθεται δια διαταγής του οικείου Σχηματισμού, εφ* 
όσον κρίνεται απαραίτητος.

2. Δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προτάσεως 
του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να 
εςουσιοδοτώνται οι Σχηματισμοί, ίνα δια διαταγής των συγχοτούν ει
δικά στρατολογικά συμβούλια εις τας εν τη περιοχή των Μονάδας κατά- 
ξεως. εις τας οποίας δεν υπηρετεί ο δια την συγκρότησιν προβλεπόμενος 
ως άνω αριθμός αξιωματικών.

3. Δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δύανται να καθορί- 
ζηται διάφορος σύνθεσις τω\ ειδικών στρατολογικών συμβουλίων.

4. Το ειδικόν στρατολογικόν συμβούλιον συγκροτείται και λειτουργεί 
οσάκις ενεργείται ομαδική ή μεμονωμένη κατάταξις στρατευσίμων.

Αρθρον 50

Αρμοδιότης Ειδικών Στρατολογικών Συμβουλίων

1. Τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια εξετάζουν την σωματικήν ικα
νότητα των κληρωτών, κρίνουν δε περί ταύτης και αποφασίζουν, εάν:

α. Είναι ικανοί δια την εχτέλεσιν στρατιωτικής υπηρεσίας.
β. Είναι ακατάλληλοι δια την εχτέλεσιν στρατιωτικής υπηρεσίας εν 

γένει.
γ. Επιβάλλεται η προσωρινή αναστολή εκπληρώσεως της στρατευσί

μου υποχρεώσεως, λόγω πρόσκαιρου σωματικής βλάβης ή παθήσεως, 
χορηγουμένης εν τη περιπτώσει ταύτη αναβολής κατατάξεως.

2. Τα συμβούλια εκδίδουν αποφάσεις, καθ’ ομόφωνον γνώμην, δΓ 
άπαντας τους κρινομένους, ως εν τη ανωτέρω πραγράφω 1 ορίζεται. 
Δια τους κρινομένους ικανούς κατηγοριών πρώτης ή δεύτερος διατυπώ
νουν την τοιαύτην κρίσιν επί του δΓ έκαστον κληρωτόν συντασσομένου 
δελτίου κατατάξεως.

Εν περιπτώσει διαφωνίας οι εξεταζόμενοι παραπέμπονται υπό της 
Μονάδος κατατάξεως εις την αρμοδίαν υγειονομικήν επιτροπήν του οι
κείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, προς εξέτασιν και κρίσιν ως ανω
τέρω της σωματικής ικανότητάς των.

Επί μη καταφανούς παθήσεως ή εν ελλείψει εργαστηριακών μέσων οι 
εξεταζόμενοι παραπέμπονται εις Νοσοκομείον του οικείου κλάδου Ενό
πλων Δυνάμεων προς εξέτασιν, είτα δε η σωματική ικανότης τούτων 
κρίνεται υπο του οικείου ειδικού στρατολογικού συμβουλίου, εφ' όσον 
εξακολουθεί λειτουργούν ή υπό της αυτής ως άνω υγειονομικής επιτρο- 
*ήζ·

3. Οι κρινόμενοι ικανοί εντάσσονται εις ανάλογσν προς την σωματι
κήν ικανότητα αυτών κατηγορίαν, κατά τα εν παραγράφοις 1 και 4 του 
άρθρου 48 οριζόμενα.

4. Οι κρινόμενοι ακατάλληλοι εξαιρούνται της εκπληρώσεως των πε
ραιτέρω στρατιωτικών υπχρεώσεών των και απολύονται εκ του Στρα
τεύματος.

5. Η διάρκεια της δια λόγους υγείας χορηγούμενης αναβολής κατα
τάξεως είναι ετήσια ή διετής, οι δε τυγχάνοντες τοιαύτης απολύονται εκ 
του Στρατεύματος προσωρινώς, υπσχρεούμενοι εις εκπλήρωσιν των 
στρατιωτικών υποχρεώσεών των κατά τας διατάξεις του παρόντος.

Η ετήσια αναβολή θύονται να ανανεούται. δια την αυτήν ή ετέραν πά- 
θησιν, επί εν ειαέτι έτος.

Μετά την λήξιν της διετούς ή της δευτέρας ετήσιας αναβολής κατα
τάξεως. οι τυγχάνοντες τοιαύτης κρίνονται οριστικούς ικανοί ή ακατάλ
ληλοι.

6. Τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια καθορίζουν την ηλικίαν των 
προς καταταξιν παρουσιαζομένων στρατευσίμων και μη εγγεγραμμέ
νων εις τα μητρώα αρρένων Δήμου ή Κοινότητος του κράτους (αδηλώ- 
των), κατά τα εν παραγράφω 7 του άρθρου 34 οριζόμενα.

Δεν γίνονται δεχτοί προς κατάταξιν, ουδέ εξετάζονται απο σωματι

κής απόΨεως εκείνοι, των οποίων καθορίζεται έτος γεννήσεως. βάσει 
του οποίου δεν υφίσταται υποχρέωσις κατατάξεως.

7. Δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δύναται να ανατίθη- 
νται εις τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια και έτεροι αρμοδιότητες, επί 
πλέον των εν τω παοόντι άρθρω οριζόμενων

Αρθρον 51

Απαγόρευσις Αποσπάοεως Κληρωτών εις Υπηρεσίας 
εκτός του Στρατεύματος

Εν ειρήνη, εν μερική ή γενική επιστρατεύσει ή εν πολέμω απαγορεύε
ται η μεμονωμένη ή ομαδική απόσπασις κληρωτών οιασδήποτε κατη
γορίας εις υπηρεσίας εκτός του Στρατεύματος δΓ οιονδήποτε σκοπόν.

ΤΜΗΜΑ 14

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Αρθρον 52

"/πολογιζόμενος χρόνος
Στρατιωτικής Υπηρεσίας Ειδικών καταστάσεων

1. Υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και προσμετρεί- 
ται δια την υπό των κληρωτών εκπλήρωσιν της στρατευσίμου υποχρεώ
σεως, ο χρόνος των ακολούθων ειδικών καταστάσεων, επιφυλαττομέ- 
νης όσον αφορά εις τας κανονικάς και ειδιχάς αδείας της διατάξεως της 
υποπαραγράφου 2β του άρθρου 53:

α. Εις κανονικήν άδειαν:
(1) Μέχρι τριάκοντα ημερών, δια τους υποχρέους θητείας.
(2) Μέχρι δεκαπέντε ημερών, δια τους υποχρέους εκγυμνάσεως. 
β. Εις αναρρωτικήν άδειαν:
(1) Οιαδήποτε διάρκειας, εφ’ όσον εχορηγήθη συνεπεία πολεμικών 

τραυμάτων ή ασθενειών, αποτόκων της συμμετοχής εις πολεμικάς επι
χειρήσεις ή συνεπεία ατυχημάτων, λαβόντων χώραν κατά την εχτέλεσιν 
της υπηρεσίας των και ένεκεν ταύτης.

(2) ΔΓ απάσας τας λοιπάς περιπτώσεις:
(α) Μέχρι τριάκοντα ημερών, δια τους υποχρέους θητείας.
(β) Μέχρι δεκαπέντε ημερών, δια τους υποχρέους εκγυμνάσεως. 
γ. Εις ειδικήν άδειαν:
(1) Τιμητικήν μέχρι τριάκοντα ημερών δια διακεκριμένος πράξεις ή 

δΓ υψηλάς επιδόσεις εις αθλήματα.
(2) Αγροτικήν ή φοιτητικήν μέχρι τριάκοντα ημερών.
(3) Λόγω θεομηνιών μέχρι τριάκοντα ημερών.
δ. Εις προφυλάκισιν μέχρις εξ μηνών, εφ’ όσον επηκολούθησεν απαλ

λαγή καθ’ οιονδήποτε τρόπον.
ε. Εις αιχμαλωσίαν, οιασδήποτε διάρκειας.
2. Δια διαταγών του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζονται α: 

κατηγορία! των κληρωτών, εις τους οποίους δύνανται να χορηγώνται αι 
εις την ανωτέρω υποπαράγραφον 1γ ειδικοί άδειοι, αι προϋποθέσεις χο- 
ρηγήσεως, ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια.

’Αρθρον 53

Μη Υπολογιζόμενος Χρόνος 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας Ειδικών Καταστάσεων

1. Δεν υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και δεν προ- 
σμετρείται δια την υπό των κληρωτών εκπλήρωσιν της στρατευσίμου 
υποχρεώσεως. ο χρόνος των ακολούθων ειδικών καταστάσεων:

α. Φυλακίσεως πειθαρχικής, ασχέτως εκτίσεως ή μη ταύτης. 
β. Φυλακίσεως ποινικής, επιβληθείσης παρ’ οιουδήποτε δικαστηρίου 

και δΓ όσον χρόνον αύτη εξετίθη, ασχέτως της εξαγοράς ή παραγραφής 
της ποινής, 

γ. Αγνοιας, 
δ. Λιποταξίας.
ε. Προφυλακίσεως. εφ’ όσον δεν επηκολούθησεν απαλλαγή καθ’ οισν- 

δήποτε τρόπον, ως και ο επί πλέον των εξ μηνών χρόνος προφυλακί- 
σεως. εφ’ όσον επηκολούθησε τοιαύτη.

2. Ομοίως, δεν υπολογίζονται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας 
των ανωτέρω:

α. Αι επί πλέον ημέρα: αδείας. εκ των κατά τας διατάξεις του άρθρου 
52 χορηγηθειοών τοιούτων δΓ εκάστην περίπτωσιν.

β. Αι επί πλέον των εξήκοντα ημερών δια τον κληρωτόν θητείας ή 
των τριάκοντα ημερών δια τον κληρωτόν υπόχρεσν εκγυμνάσεως χορη- 
γηθείσαι εν συνόλω κανονικοί και ειδικοί άδειοι εκ των εις το άρθρον 52 
αναφερομένων τοιούτων.
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3. Εχτόπισις ή αστυνομική επιτήρηοις. επιβληθεΐοα δι* αδίκημα τε- 
λεσθέν προ της στρατεΰσεως του υπαιτίου, δεν εκτελείται εφ' όσον χρό
νος ούτος υπηρετεί εις το Στράτευμα.

ΤΜΗΜΑ 15 

ΑΠΟΛΤΣΕΙΣ

Άρθρον 54 

Απόλυσις Κληρωτών

]. Εν καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως οι υπέχοντες υποχρε- 
ώσιν θητείας κληρωτοί εκαστης κλάσεως και οι κατά την αυτήν προθε
σμίαν μετά τούτων κατατα^έντες ετέρων κλάσεων ή κατηγοριών, εφ' 
όσον οεν συντρέχει η περίπτωοις της παραγράφου 3 του άρθρου 55. 
απολύονται εκ του Στρατεύματος δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής 
Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενό
πλων Δυνάμεων, άμα τη εκπληρώσει:

α. Της εν παραγράφω 3 του άρθρου 6 οριζομένης υποχρεώσεώς θη- 
^τειας.

β. Του χοάνου ο οποίος, κατά τας διατάξεις του άρθρου 53. δεν υπο
λογίζεται ως τοιούτος στρατιωτικής υπηρεσίας.

γ. Των προσθέτων στρατιωτικών υπηρεσιών τας οποίας τυχόν υπέ
χουν και ετ όσον βάσει των διατάξεων του παρόντος, δεν επιτρέπεται η 
εξαγορά τούτων ή δεν επιθυμούν την εξαγοράν των εξ αυτών εξαγορα
ζόμενων.

2. Οι υπέχοντες υποχρέωσιν εκγυμνάσεως κληρωτοί, εν ειρήνη ή με
ρική επιστρατεύσει, εφ' όσον δεν συντρέχει η περιπτωσις της παραγρά
φου 1 του άρθρου 55. απολύονται εκ του Στρατεύματος άνευ διαταγής, 
άμα τη εκπληρώσει της εν παραγράφω 2 του άρθρου 6 οριζόμενης εκ
γυμνάσεως xat των εις τας ως άνω υποπαραγράφους 1β και 1γ λοιπών 
υποχρεώσεων.

3. Κατ εξαίρεσιν. δύναται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης. κατόπιν 
προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, να 
διατάσση:

α. Την προσωρινήν ή αόριστον απόλυσιν κατηγοριών τινων κληρω
τών προ της εκπληρώσεως της στρατευσίμου υποχρεώσεώς των. εφ' 
όσον δεν αναγκαιούν εις το Στράτευμα ή δεν καθίσταται δυνατή, ένεκα 
τεχνικών ή ετέρων ειδικών λόγων, η εκπαίδευσις τούτων.

Η τοιαύτη απόλυσις δύναται να ενεργήται και εν καιρώ γενικής επι- 
στρατεύσεως ή πολέμου.

β. Την οριστικήν απόλυσιν κληρωτών υποχρέων θητείας, ωρισμένων 
κλάσεων ή τμημάτων τούτων, όπλων ή σωμάτων, κατηγοριών, ειδικο
τήτων ή βαθμών μετά την εκπλήρωσιν δωδεκαμήνου τουλάχιστον 
στρατιωτικής υπηρεσίας κα: των εις τας ανωτέρω υποπαραγράφους 1 β 
και ]γ λοιπών υποχρεώσεων.

4. Οι κατά τα ως άνω απολυόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν εις την 
Μονάδα εκ της οποίας απολύονται την εν παραγράφω 5 του άρθρου 35 
οριζομένην υπεύθυνον δήλωσιν.

5. Η ημέρα απολύσεως δεν θεωρείται ως ταοιαύτη εκπληρώσεως 
στρατιωτικών υποχρεώσεων.

6. Εν καιρώ γενικής επιστρατεύσεως ή πολέμου η τήρησις υπό τα 
όπλα κληρωτών χωρεί αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσιως.

Άρφρον 55

Απόλυσις Κληρωτών Παρατεταμένης θητείας ή 
Γίαρατεταμένης Εκγυμνάσεως

3. Εν καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως δύναται δια διαταγής 
του Ί πουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του 
οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων και αναλόγως των πάσης φύσεως 
αναγκών, να τηρώνται υπό τα όπλα και δι όσον χρόνον υφίστανται αι 
τοιαυται ανάγκα.. οι υπέχοντες υποχρέωσιν θητείας ή εκγυμνάσεως 
κληρωτοί, μετά την εκπλήρωσιν των εν παραγράφοις ] ή 2 αντιστοίχως 
του άρθρου 54 στρατιωτικών υπχορεώσεων.

2. Η τήρησις υπό τα όπλα δύναται να είναι γενική δι* ολόκληρον κλά- 
σιν ή τμήματα αυτής ή να αφορά εις ωρισμένα όπλα ή σώματα, κατηγο
ρίας. ειδικότητας ή βαθμούς.

3. Οι τηρούμενοι υπό τα όπλα κληρωτοί παρατεταμένης θητείας ή 
παρατεταμένης εκγυμνάσεως υπάγονται, κατά την διάρκειαν ταύτης. 
δι απάσας τας περιπτώσεις εις τας αφορώσας τους κληρωτούς εξ εφε
δρείας ανάλογους διατάξεις, πέραν των υπό του παρόντος και του άρ
θρου 56 οριζόμενων τοιούτων.

4. Ούτοι απολύονται εκ του Στρατεύματος μετά την εκπλήρωσιν του 
χρόνου δια τον οποίον ετηρήθησαν υπό τα όπλα και του τοιούτου του μή

υπολογιζόμενου, κατά τας διατάξεις του άρθρου 72. ως χρόνου στρατι
ωτικής υπηρεσίας, δια της αυτής εν τη ως άνω παραγράφω 1 διαταγής 
ή δι* ετέρου; τοιαύτης.

5. Κληρικοί παρατεταμένης θητείας επικαλούμενοι οικογενειακούς 
λόγους συνιστώντας μεταφοράν εις υποχρέους εκγυμνάσεως. κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 25. επελθόντας δε οποτεδήποτε, δύνανται εν 
καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως να απολύωνται εκ του Στρα
τεύματος κατά τα καθοριζόμενα δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής 
Αμύνης.

6. Αι παράγραφοι 4. 5 και 6 του άρθρου 54 ισχύουν δι’ απάσας τας 
ανωτέρω περιπτώσεις.

7. Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας ή παρατεταμένης εκγυμνάσεως 
επικαλούμενοι οικογενειακούς λόγους συνιστώντας απαλλαγήν εκ της 
στρατεύσεως. κατά τας διατάξεις του άρθρου 14. επελθόντας δε οποτε
δήποτε. δεν υπέχουν περαιτέρω στρατιωτικάς υπχορεώσεις και απολύο
νται ex του Στρατεύματος, μη εγγραςρόμενοι εις την εφεδρείαν.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 ισχύει και εν προκείμενω.

Άρθρον 56

Ειδικαί Περιπτώσεις Απολύσεων

1. Εν καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως δύναται ο Υπουργός 
Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλά
δου Ενόπλων Δυνάμεων, να διατάσση. ονομαστικώς την απόλυσιν εχ 
του Στρατεύματος κληρωτών και τοιούτων παρατεταμένης θητείας ή 
παρατεταμένης εκγυμνάσεως υπεχόντων πλέον των εκατόν ημερών 
πειθαρχικής φυλακίσεως. εφ* όσον αφ* ενός μεν επέδειξαν μεταμέλειαν 
δια την προτΐραν αντιπειθαρχικήν διαγωγήν των. αφ* ετέρου δε εξεπλή- 
ρωσαν απάσας τας λοιπάς στρατιωτικάς υποχρεώσεις των και υπηρέτη
σαν επί πλέον, εκ του συνολικού αριθμού των ημερών πειθαρχικής φυλα- 
κίσεως. τοιαύτας τουλάχιστον εκατόν ημερών.

2. Υπόχρεοι θητείας κληρωτοί και τοιούτοι παρατεταμένης θητείας, 
υπηρετούντες εις Μονάδας εκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων, εκπληρούν 
χρόνον στρατευσίμου υποχρεώσεώς ή τοιούτον τηρήσεως υπό τα όπλα 
μειωμένον κατά το διπλάσιον αριθμόν των ημερών εργασίας τούτων 
εντός ναρκοπεδίου ή υπόπτου χώρου, της μειώσεως ταύτης μη δυναμέ- 
νης να υπερβή τους εξ μήνας.

Η μείωσις ενεργείται υπό την προϋπόθεσιν ότι παραμένουν υπηρετού
ντες εις τας Μονάδας ταύτας επί εξ μήνας τουλάχιστον από της ενάρ- 
ξεως της εργασίας εν ναρχοπεδίω ή υπόπτω χώρω. εκτός εάν προ της 
συμπληρώσεως του χρόνου τούτου απολυθούν εχ του Στρατεύματος δΓ 
οιονδήποτε λόγον.

3. *Δια την κατά τα λοιπά απόλυσιν των εις τας ανωτέρω παραγρά
φους αναφερομένων έχει εφαρμογήν το άρθρον 54.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε*

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ! ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 26 

ΟΠΛΙΤΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 

Άρθρον 57 

Γ ενικά

1. Οι εχ του Στρατεύματος απολυόμενοι κληρωτοί ή τοιούτοι παρα
τεταμένης θητείας ή παρατεταμένης εκγυμνάσεως. μετά την εκπλήρω- 
σιν απαοών των στρατιωτικών υποχρεώαεών των συμφώνως προς τας 
διατάξεις των άρθρων 54 (παράγραφοι 1 και 2 και υποπαρσγραοος 
3β). 55 (παράγραφοι 4 και 5) και 56. αποτελούν την εις οπλίτας εφε
δρείαν των Ενόπλων Δυνάμεων και εγγράφονται εις ταύτην, εφ' όσον 
δεν έχουν υπερβή το πεντηκοστόν έτος της ηλικίας.

2. Ομοίως, εις την εφεδρείαν Γγγράφονται οι οπλίται των κάτωθι κα
τηγοριών. εφ* όσον δεν έχουν υπερβή την ως άνω ηλικίαν:

α. Οι δυνάμει ειδικών νόμων εξερχόμενοι των τάξεων του Στρατεύ
ματος:

(1) Εθελονταυ μετά την εκπλήρωσιν της αρχικώς αναληφθείσης εθε
λούσιας υποχρεώσεώς των ή και προ ταύτης. εφ όσον όμως εξεπλήρω- 
σαν τας εν τη ανωτέρω παραγράφω 3 υποχρεώσεις.

(2) Μόνιμοι.
β. Οι βάσει του παρόντος ή ετερων ειοικών νόμων καλύπτοντες την 

στρατεύσιμον υποχρέωσιν των. ως και τας τυχόν προσθέτους στρατιωτι
κός υπηρεσίας, εφ όσον δεν εγγράφονται εις την εφεδρείαν Σώματος μη 
ανήχοντος εις τας Ενόπλους Δυνάμεις.

γ. Οι βάσει του παρόντος εξαγοράζοντες την στρατεύσιμον υπσχρέω-
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α·.ν των. ως κα; τας τυχόν προσθέτους στρατιωτικός υπηρεσίας.
S. Οι συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 

αποκτώντες την ελληνικήν ιθαγένειαν, μετά την συμπλήρωσιν του τεσ
σαρακοστού έτους της ηλικίας.

ε. Οι συμφώνους προς τας διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
] 00 θεωρούμενοι ως εκπληρώσαντες την στρατεύσιμον υποχρεώσίν 
των.

3. Άπαντες οι κατά τας ανωτέρω παραγράφου 1 και 2 εγγραφόμενοι 
rτην εφεδρείαν αποτελούν μέχρι μεν συμπληρώσεως του τεσσαρακο
στού έτους της ηλικίας την Α* σειοάν εφεδρείας, πέραν 5ε τούτου και με - 
yrpι συμπληρώσεως της εν τη ως άνω παραγράφω 1 τοιαύτης την Β σει
ράν εφεδρείας.

4. Οι εγγραφόμενοι εις την εφεδρείαν θεωρούνται αγύμναστοι, εάν 
δεν έχουν διανύσει τρίμηνον τουλάχιστον στρατιωτικήν υπηρεσίαν ή 
αναγνωριζομένης τοιαύτην της αυτής διάρκειας, γεγυμνασμένοι δε οι
λοιποί.

5. Το όπλον ή σώμα και η κατηγορία τούτου, ως και η ειδικότης, εις 
τα οποία τοποθετούνται οι εγγραφόμενοι εις την εφεδρείαν δυνάμει της 
ανωτέρω παραγράφου 2 και οι μεταφερόμενοι εκ της εφεδρείας Κλάδου 
τινός εις έτερον τοιούτον καθορίζονται δια διαταγών του Αρχηγείου του 
Κλάδου εις τον οποίον εγγράφονται ή μεταφέρονται.

Άρθρον 58 

Εφεδρεία Ναυτικού

1. Την εφεδρείαν οπλιτών του Ναυτικού αποτελούν:
α. Οι εκ των τάξεων τούτου απολυόμενοι και εγγραφόμενοι εις την 

εφεδρείαν δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 57.
β. Οι εκ των αναφερομένων εις την παράγραφον 2 του άρθρου 57 κα

τηγοριών εγγραφόμενοι εις την εφεδρείαν ως γεγυμνασμένοι. κατά την 
παράγραφον 4 του ίδιου άρθρου και ανήκοντες εις το Ναυτικόν, εξ ορι
στικής επιλογής ή λόγω εθελούσιας εν αυτώ κατατάξεως.

2. Δια διαταγών του Αρχηγείου Στρατού ή Αεροπορίας και κατόπιν 
αιτήσεως του τοιούτου ναυτικού δύνανται να μεταφέρωνται εις την εφε
δρείαν του ναυτικού οι κάτωθι οπλίται. εγγεγραμμένοι εις την εφεδρείαν 
εκατέρου των λοιπών Κλάδων, εφ’ όσον:

α. Κέκτηνται δίπλωμα, πτυχίον ή άδειαν εξασκήσεως οιασδήποτε ει- 
δικότητος επί πλοίων του εμπορικού ναυτικού.

β. Ασκούν το επάγγελμα του δύτου ή σπογγαλιέως.
γ. Τυγχάνουν τεχνίται ναυτικών εργοστασίων ή ναυπηγικής βιομη

χανίας εν γένει.
δ. Κέκτηνται δίπλωμα ή πτυχίον ναυπηγού, οιασδήποτε σχολής.
3. Εκ των εγγεγραμμένων εις την εφεδρείαν του Ναυτικού διαγράφο

νται οι μη αναγκαιούντες δια τας εν επιστρατεύσει ή πολέμω ανάγκας 
τούτου και μεταφέρονται εις την τοιαύτην του Στρατού Ξηρός, δια δια
ταγών του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, υπό των οποίων καθορίζο
νται αριθμητικώς αι κλάσεις. κατηγορίαι και ειδικότητες των μεταφερο- 
μένων, μετά πρότασιν του Αρχηγείου ναυτικού.

4. Οι εκ των ανηκόντων εις την εφεδρείαν του ναυτικού κατατασσό- 
μενοι εις τα Σώματα Χωροφυλακής Αστυνομίας Πόλεων ή Πυροσβεστι
κού διαγράφονται δια διαταγών του Αρχηγείου ναυτικού και μεταφέρο- 
νται εις την εφεδρείαν του Στρατού Ξηρός, οι δε εκ τούτων κατατασσό- 
μενοι υφ οιανοήποτε ιδιότητα εις Στρατόν Ξηρός, Αεροπορίαν, ή Λιμε
νικόν Σώμα διαγράφονται δΓ ομο'ιων διαταγών εχ της εφεδρείας του 
ναυτικού και μεταφέρονται εις την ταοιαύτην του Λιμενικού Σώματος ή 
του Κλάδου εις τον οποίον κατετάγησαν. εφ’ όσον υπηρέτησαν επί εν 
έτος τουλάχιστον εις Στρατόν Ξηρός. Αεροπορίαν ή Λιμενικόν Σώμα.

Κατ’ εξαίρεσιν, δεν μεταφέρονται εις την εφεδρείαν του Λιμενικού 
Σώματος οι εκ τούτου ες ερχόμενοι δια λόγους υγείας ή πειθαρχίας, οι 
οποίοι επανέρχονται εις την προτέραν εν τη εφεδρεία, θέσιν αυτών.

‘.Αρθρον 59 

Εφεδρεία Αεροπορίας

1. Την εφεδρείαν οπλιτών της Αεροπορίας αποτελούν:
α. Οι εκ των τάξεων ταύτης απολυόμενοι και εγγραφόμενοι εις την 

εφεδρείαν, δυνάμει των διατάξεων της απραγράοου 1 του άρθρου 57.
β. Οι εκ των αναφερομένων εις την παράγραφον 2 του άρθρου 57 κα

τηγοριών εγγραφόμενοι εις την εφεδρείαν ως γεγυμνασμένοι. κατά την 
παράγραφον 4 του ίδιου άρθρου και ανήκοντες εις την Αεροπορίαν, εξ 
οριστικής επιλογής ή λόγω εθελούσιας εν αυτή κατατάςεως.

2. Δια διαταγών του Αρχηγείου Στρατού ή Ναυτικού και κατόπιν αι- 
τήσεως του τοιούτου Αεροπορίας δύνανται να μεταφέρωνται εις την εφε- 
Ορείαν της Αεροπορίας οι κάτωθι οπλίται. εγγεγραμμένοι εις την εφε

δρείαν εκατέρου των λοιπών Κλάδων εφ όσον:
α. Κέκτηνται πτυχίον πόσης αεροπορικής ειδικότητος. οιασδήποτε 

σχολής ή ανεγνωρισιιένου αεροπορικού οργανισμού.
β. Τυγχάνουν τεχνίται αεροπορικών εργοστασίων ή αεροπορικής βιο

μηχανίας εν γένει.
3. Αι παοάγρασοι 3 και 4 του άρθρου 58 έχουν αν άλογον εφαρμογήν 

και εν προκειμένω.

Άρθρον 60

Εφεδοεία Στρατού Ξηράς

1. Την εφεδρείαν οπλιτών του Στρατού Ξηράς αποτελούν:
α. Οι εκ των τάξεων τούτου απολυόμενοι και εγγραφόμενοι εις την 

εφεδρείαν, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 57.
β. Άπαντες ou εκ των αναφερομένων εις την παράγραφον 2 του άρ

θρου 57 κατηγοριών, μη εγγραφόμενοι εις την εφεδρείαν του Ναυτικού 
ή της Αεροπορίας, κατά τα άρθρα 58 και 59.

γ. Οι κατά τας διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 129 μεταφερόμενοι 
εις την εφεδρειάν του Στρατού Ξηράς.

2. Οι εκ των ανηκόντων εις την εφεδρείαν του Στρατού Ξηράς κατα- 
τασσόμενοι υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα εις το Ναυτικόν ή Αεροπορίαν δια
γράφονται δια διαταγών του Αρχηγείου Στρατού και μεταφέρονται εις 
την εφεδρείαν του Κλάδου εις τον οποίον κατετάγησαν. εφ’ όσον υπηρέ
τησαν εις τον Κλάδον τούτον επί έν έτος τουλάχιστον.

Άρθρον 61

Διαγραφαί εχ της Εφεδρείας

1. Εχ της εφεδρείας οπλιτών διαγράφονται οι έχοντες:
α. Προχειρισθή εις θρησκευτικούς λειτουργούς της Ανατολικής Ορ

θοδόξου Εκκλησίας, ως και πόσης ετέρας γνωστής Εκκλησίας ή θρη
σκείας.

β. Ενταχθή εις την Αγιοταφικήν Αδελφότητα ή περιβληθή το μοναχι
κόν σχήμα και μονάζουν εις Μονός, περί των οποίων το άρθρον 10.

γ. Καταδικασθή αμετακλήτως παρ’ οιουδήποτε δικαστηρίου εις κα- 
θαίρεσιν ή εις ποινήν συνεπσγομένην καθαίρεσιν, δι έγκλημα τελεσθέν 
εις χρόνον κατά τον οποίον είχον την ιδιότητα του στρατιωτικού.

δ. Οικογενειακούς λόγους συνιστώντας απαλλαγήν εκ της στρατεύ- 
σεως. κατά τας διατάξεις του άρθρου 14.

2. Εκ των ανωτέρω, επανεγγράφονται εις την εφεδρείαν του Κλάδου 
Ενόπλων Δυνάμεων εις τον οποίον ανήκον προς της διαγραφής ή εις την 
τοιαύτην του Στρατού Ξηρός, εάν εφέροντο εγγεγραμμένοι εις την εφε
δρείαν εκατέρου των λοιπών Κλάδων, ή δε κλάσις ή κατηγορία αυτών 
έχει μεταφερθή εις την τοιαύτην του Στρατού Ξηράς. οι έχοντες:

α. Προχειρισθή εις θρησκευτικούς λειτουργούς (ανωτέρω υποπαρά- 
γραφος Ια), εάν αποβάλλουν οριστικώς δι* οιονδήποτε λόγον την ιδιό
τητα του θρησκευτικού λειτουργού προ της συμπληρώσεως του πεντη
κοστού έτους της ηλικίας.

•β. Ενταχθή εις την Αγιοταφικήν Αδελφότητα ή περιβληθή το μοναχι- 
κόν σχήμα (ανωτέρω υποπαράγραφος 1β), εάν συντρέχουν αι περιπτώ
σεις των παραγράφων 3 κα: 4 του άρθρου 10.

γ. Καταδικασθή εις καθαώεσιν (ανωτέρω υποπαράγραφος 1γ), εάν 
συντρέχουν αι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11. ‘

3. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφον 2 επανεγγραφόμενοι εις την 
εφεδρείαν υπέχουν εφεδρικήν υποχρέωσιν και υπόκεινται εις την εκπλή- 
ρωσιν ταύτης. κατά τα ειδιχώτερον καθοριζόμενα δια διαταγής του 
Τπουρνού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προτάσεως του .Αρχηγείου του οι
κείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Οι αομόδιοι προϊστάμενοι των εκκλησιαστικών αρχών υπσχρεου- 
νται να γνωστοποιούν εις το οικείον Στρατολογικόν Γραφείον εντός δέκα 
πέντε ημερών πάσαν χειροτονίαν ή διορισμόν εις θρησκευτικόν λειτουρ
γόν οιουδήποτε οπλίτου της εφεδρείας, ως και την αποβολήν της ιδιότη- 
τος ταύτης μέχρι συμπληρώσεως του πεντηκοστού έτους της ηλικίας.

5. Αι παράγραφοι 6 κα: 7 του άρθρου ΐ 0. ως και ο*, τοιαύται 3 και 4 
του άοθοου 11 έχουν ανάλογον εφαρμογήν και εν προκειμενω.

Άρθρον 02

Ειοικαί Υποχρεώσεις Οπλιτών της Εφεδρείας

1. Οι οπλίται της εφεδρείας υποχρεούνται:
α. Να υποβάλλουν εις το αρμόδιον Στρατολογικόν Γ ραφείον. απ ευ

θείας ή μέσω οιασδήποτε αρχής, υπεύθυνον δήλωσιν περί του τόπου δια
μονής των και της ε π ακριβούς διευθύνσεως ταύτης κατά πάσαν, μετά 
την εκ του Στρατεύματος απόλυσιν και μέχρι συμπληρώσεως του τεσσα-
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ραχοστο ύ έτους της ηλικίας. οριστικήν αλλαγήν της κατοικίας των ή 
προσωρινήν τοιαύτην μέλλουσαν να διαρχέση πλέον των τριών μηνών.

Της υποχρεώσεως ταύτης απαλλάσσονται οι ευρισκόμενοι εις το εξω
τερικόν και οι ναυτιλλόμενοι.

β. Να παραλαμβάνουν τα παρά των αρμοδίων στρατιωτικών ή αστυ
νομικών αρχών επιδοδόμενα αυτο’ις έγγραφα επιστρατεύσεων

2. Η εις την ανωτέρω υποπαράγραφον Ια δήλωσις υποβάλλεται 
εντός μηνός από της εγκαταστάσεως εις τον νέον τόπον διαμονής.

0 τύπος της δηλώσεως ταύτης. ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτο
μέρεια καθορίζονται δια διαταγών του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Οι εκπροθέσμως ή ουδόλως υποβάλλοντες την εις την ως άνω 
υποπαράγραφον Ια υπεύθυνον δήλωσιν υπόκεινται δι εχάστην παράλει- 
ψιν εις χρηματικόν πρόστιμον από 100 μέχρι 1.000 δραχμάς, επιβαλ- 
λόμενον δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτά- 
σεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

Το πρόστιμον τούτο δηλούται ως έσοδον του μετοχικού ταμείου του 
οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων και περιέρχεται εις τους πόρους 
τούτου, εισπραττόμενον κατά τας διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων.

4. Οι αρνούμενοι να παραλάβουν έγγραφα επιστρατεύσεως διώκο
νται κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του ποινικού κώδιχος.

Το αδίκημα τούτο είναι αυτόφωρον και εισάγεται πάραυτα προς εκδί- 
κασιν εις το αρμόδιον δικαστήριον. εφαρμοζομένου του άρθρου 417 xat 
επομένων του Κώδιχος Ποινικής Δικονομίας.

Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής απαγορεύεται, 
κατά δε της καταδικαστιχής αποφάσεως ουδέν ένδικον μέσον επιτρέπε
ται.

ΤΜΗΜΑ 17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 

Άρθρον 63

Διαδικασία Προσκλήσεως εν Ειρήνη ή Μερική Επιστρατεύσει

1. Εν χαιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως οι γεγυμνασμένοι 
οπλίται της εφεδρείας δύνανται να καλώνται προς κατάταξιν εις το 
Στράτευμα δια μετεκπαίδευσιν, εκτέλεσιν ασκήσεων ή δΓ οιονδήποτε 
στρατιωτικήν ανάγκην, δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, 
κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνά
μεων.

2. Η ως άνω πρόσκλησις δύναται να είναι, αναλόγως των αναγκών, 
γενική ολοκλήρου της κλάσεως ή τμηματική κατά περιφέρειας ή κατη
γορίας, όπλα ή σώματα, ειδικότητας, βαθμούς ή και ονομαστική.

3. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου 
του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, δύναται εις ειδικάς περιπτώ
σεις να εξουσιοδοτή τους διοικητάς Σχηματισμών, Συγκροτημάτων ή 
Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως εν ειρήνη ή μερική επιστρα
τεύσει καλούν προς κατάταξιν ονομαστικώς γεγυμνασμένους οπλίτας 
της εφεδρείας.

Εν τη παρεχούση την τοιαύτην εξουσιοδότησιν διαταγή καθορίζεται 
το περιεχόμενον και τα στοιχεία του κύρους των προσκλήσεων τούτων.

4. Δι ομοιας ως άνω διαταγής, οι αγύμναστοι οπλίται της εφεδρείας, 
ούνανται εν ειρήνη ή μερική επιστρατεύσει να καλώνται προς κατάταξιν 
εις το Στράτευμα κατά κλάσιν, περιφέρειαν ή κατηγορίαν δι’ εκπαίδευ- 
σιν μέχρι δώδεκα μηνών.

5. Εις όκως εξαιρετικός περιστάσεις, εκτιμώμένας υπό του Υπουρ
γού Εθνικής Αμύνης. η παράγραφος 5 του άρθρου 66 δύνανται να έχη 
εφαρμογήν και εν προκειμένω.

Άρθρον 64

Εξαιρούμενοι των Προσκλήσεων εν Ειρήνη ή Μερική Επιστρατεύσει

1. Εν καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως εξαιρούνται της προ- 
σχΛήσεως και δεν υπσχρεούνται προς κατάταξιν. θεωρούμενοι δεδικαιο- 
Αογημένοι δι όσον χρόνον υφίστανται οι λόγοι της εξαιρέσεως εκ των 
προσκλήσεων, οι κάτωθι:

α. Οι γεγυμνασμένοι ή αγύμναστοι οπλίται της εφεδρείας, εφ* όσον 
Οιατελούν εις τινα κατάστασιν της παραγράφου 1 του άρθρου 43.

β. Οι γεγυμνασμένοι οπλίται της εφεδρείας, εφ' όσον έχουν δύο ή 
πΑείονας αδελφούς κληρωτούς οιασδήποτε κατηγορίας, γεγυμνασμέ
νους ή αγύμναστους.

γ. Οι γεγυμνασμένοι ή αγύμναστοι οπλίται της εφεδρείας, εφ’ όσον 
τυγχάνουν πατέρες τεσσάρων τουλάχιστον ζώντων τέκνων, υπολογιζό
μενων ως εις υποπαράγραφον Ια του άρθρου 26 ορίζεται.

2. Οι λόγοι εξαιρέσεως των ανωτέρω δέον να υφίστανται κατά την 
ημερομηνίαν κατά την οποίαν οφείλουν να καταταγουν. Οι έχοντες ή 
αποκτώντες τους εις την ως άνω υποπαράγραφον 1γ λόγους, κατά την 
διάρκειαν της υπηρεσίας των εις το Στράτευμα απολύονται.

3. Εις την περιπτωσιν της ανωτέρω υποπαραγράφου 1 β ισχύουν τα

α. Δια δύο ή πλείσνας αδελφούς κληρωτούς οιασδήποτε κατηγορίας 
δύναται να τύχουν της τοιαύτης εξαιρέσεως εις ή πλείονες οπλίται αδελ
φοί αυτών, καλούμενοι εκς της εφεδρείας προς κατάταξιν ταυτοχοόνως 
ή διαδοχικώς.

β. Εκ δύο αδελφών καλού μένω ν ταυτοχρόνους εκ της εφεδρείας, εχό- 
ντων αδελφόν κληρωτόν οιασδήποτε κατηγορίας, δικαιούται να τύχη 
της τοιαύτης εξαιρέσεως ο πρεσβύτερος, εάν δε καλώνται ταυτσχρόνως 
εκ της εφεδρείας πλείονες των δύο, οι πρεσβύτεροι κατά σειράν.

γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 έχει ανάλογον εφαρμογήν και εν 
προκειμένω.

δ. Εις περιπτωσιν απολύσεως ή διαγραφής εκ της δυνάμεως των Μο
νάδων δι οιονδήποτε αιτίαν, ενός ή αμφοτέρων εκ των παρασχόντων το 
δικαίωμα της εξαιρέσεως αδελφών, υπσχρεούνται προς κατάταξιν ο εις 
ή αμφότεροι εκ των εξαιρεθέντων, κατά τα δια διαταγής του Υπουργού 
Εθνικής Αμύνης καθοριζόμενα.

4. Εις την περιπτωσιν της ως άνω υποπαραγράφου 1 γ, ο εξαιρεθείς 
δεν υπσχοεούται προς κατάταξιν, έστω και εάν εξακολουθούν να υπηρε
τούν εις το Στράτευμα οι μετ' αυτού κληθέντες κληρωτοί εξ εφεδρείας, 
εφ' όσον εκλείψουν μεταγενεστέρους οι λόγοι της εξαιρέσεως, εκτός εάν 
η τοιαύτη εξαίρεσις εστηρίχθη επί ανακριβών στοιχείων ή δικαιολογη- 
τικών, ότε έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παράγραφου 7 
του άρθρου 30.

5. Οι δυνάμεις των ανωτέρω υποπαραγράφων 1β και 1γ εξαιρούμε
νοι, δύναται εφ' όσον επιθυμούν να αιτήσουνται την άρσιν της εξαιρέσεως 
και να καταταγούν εις το Στράτευμα δι' ομοιας ως άνω διαταγής.

6. Αι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 43 έχουν ανάλογον εφαρμογήν 
&χι εν προκειμένω.

7. Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρέσεις αίρονται 
αυτοδικαίως κατά την χήρυξιν γενικής επιστρατεύσεως ή πολέμου και 
οι εξαιρεθέντες υπσχρεούνται προς κατάταξιν, κατά τα καθοριζόμενα δΓ 
ομοιας ως άνω διαταγής, εκτός εάν συντρέχουν οι υπό του άρθρου 67 
οριζόμενοι λόγοι εξαιρέσεως.

8. Αι περί αναστολών κατατάξεως οπλιτών της εφεδρείας διατάξεις 
ειδικών νόμων, δεν θίγονται υπό των τοιούτων του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 65

Προθεσμία Κατατάξεως εν Ειρήνη ή Μερική Επιστρατεύσι

1. Εν καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως. 0ta των κατά τας 
παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 63 διαταγών προσκλήσεως οπλιτών 
της εφεδρείας καθορίζονται επί πλέον η προθεσμία κατατάξεως τούτων, 
αι Μονάδες εις τας οποίας οφείλουν να παρουσιασθούν προς κατάταξιν. 
αι κατηγορίαι των εξαιρουμένων εκ της προσκλήσεως, ως και πάσα 
ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια. Ούτοι υπσχρεούνται να καταταγούν εντός 
της υπό της διαταγής προσκλήσεως τασσομένης προθεσμίας και εις τας 
υπό ταύτης καθοριζομένας Μονάδας κατατάξεως.

2. Οι κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 63 καλούμενοι προς κατά- 
ταξιν, υπσχρεούνται να καταταγούν εντός της υπό των διοικητών Σχη
ματισμών. Συγκροτημάτων ή Μονάδων τασσομένης προθεσμίας και εις 
τας υπό τούτων καθοριζομένας Μονάδας κατατάξεως.

3. Ως προς την αδυναμίαν προσελεύσεως. το εμπρόθεσμον ή μη της 
κατατάξεως και την ημερομηνίαν από της οποίας άρχεται η εκπλήρω- 
σις της εφεδρικής υποχρεώσεως των εις τας ανωτέρω παραγράφους 1 
και 2 υπαγομένων ισχύουν τα άρθρα 44 και 45 (παράγραφος 4).

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 45 έχει εφαρμογήν κα; εν προκει
μένω.

Άρθρον 66

Διαδικασία Προσκλήσεως εν Γενική Επιστρατεύσει ή Πολέμω.

1. Κατά την χήρυξιν γενικής επιστρατεύσεως ή πολέμου οι γεγυμνα
σμένοι οπλίται της εφεδρείας, καλούνται προς κατάταξιν εις το Στρά
τευμα δι ειδικών προκηρύξεων επιστρατεύσεως ή δια διαταγής του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του οι
κείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Κατά την διάρκειαν της γενικής επιστρατεύσεως ή του πολέμου ή 
πρόσκλησις των ως άνω οπλιτών ενεργείται δΓ ομοιας ως ανωτέρω δια- 
ταγής.



- 21 -

3. At παοαγ-ραοοι 2.3 και 4 του άρθρου 63 έχουν εφαρμογήν και εν
-υοκειμένω.

4. Η διάυκεια της εκπαιοευαεως των εκ της εφεδρείας καλούμενων 
ΐΌανάστων και η τήρηοις τούτων υπό τα όπλα καθορίζονται δια της 
διαταγής προσκλήσεως ή ετέρας τοιαύτης.

5. Εν γενική επιστρατεύσει ή πολεμώ και προς χάλυψιν ειδικών ανα
ρχών Κλάδου τινός των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να διατίθηνται 
,·- τούτον οπλίται της εφεδρείας ανήκοντες εις έτερον Κλάδον. Η 
τοιαύτη διάθεσις ενεργείται διά διαταγής του .Αρχηγού Ενόπλων Δυνά
μεων. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού του Κλάδου εις την εφεδρειάν 
του οποίου ανήκουν.

'Αρθρον 67

Εςαιοούμενοι των Προσκλήσεων εν Γενική Επιστρατεύσει ή Πολεμώ

1. Κατά την κήρυςιν και κατά την διάρκειαν γενικής επιστρατεύσεως 
η πολέμου εξαιρούνται της προσκλήσεως και δεν υποχρεούνται προς κα- 
τάταςιν. θεωρούμενοι δεδικαιολσγημένοι δι’ όσον χρόνον υφίστανται οι 
Χάνοι της εςαιρέσεως εκ των 7εροσκλήσεων, οι κάτωθι:

α. Οι γεγυμνασμένοι οπλίται της εφεδρείας, εφ’ όσον έχουν τρεις ή 
πλείονας αδελφούς υπηρετούντας εις το Στράτευμα, υφ’ οιανδήπστι 
ιδιότητα.

β. Οι της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 64.
2. Εις την περίπτωσιν της ανωτέρω υποπαραγρά-οου 1 α ισχύουν τα 

*ίής:
α. ΔΓ υπηρετούντας εις το Στράτευμα υφ' οιανδήποτε ιδιότητα τρεις 

ή πλείονας αδελφούς, υπηρετούντας εις το Στράτευμα, υφ’ οιανδήποτε 
ιδιότητα.

β. Οι της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 64.
2. Εις την περίπτωσιν της ανωτέρω υποπαραγράφου Ια ισχύουν τα

εξής:
α. Δι' υπηρετούντας εις το Στράτευμα υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα τρεις 

ή πλείονας αδελφούς, δύνανται να τύχουν της τοιαύτης εςαιρέσεως εις ή 
πλείονες οπλίται αδελφοί αυτών, καλούμενοι εκ της εφεδρείας προς κα- 
τάταξιν ταυτσχρόνως ή διαδοχικούς.

β. Εκ δύο αδελφών καλούμενων ταυτοχρόνους εκ της εφεδρείας, εχό- 
ντων δύο αδελφούς υπηρετούντας εις το Στράτευμα υφ’ οιανδήποτε ιδιό
τητα. δικαιούται να τύχη της τοιαύτης εξαιρέσεως ο πρεσβύτερος, εάν 
δι καλώνται ταυτοχρόνους εκ της εφεδρείας πλείονες των δύο. οι πρι- 
σβύτεοοι κατά σειράν.

γ. Εις περίπτωσιν απολύσεως ή διαγραφής εκ της δυνάμεως των Μο
νάδων δι’ οιανδήποτε αιτίαν, πλην της τοιαύτης λόγω θανάτου ή αιχμα
λωσίας, ενός ή πλειόνων εκ των παρασχόντων το δικαίωμα της εξαιρέ
σεως αδελφών, υποχρεούνται προς κατάταξιν, εις ή περισσότεροι εκ των 
εςοιρεθέντων, κατά τα δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης κα
θοριζόμενα.

3. Αι παράγραφοι 2, 4, 5, 6 και 8 και η υποπαράγραφος 3γ του άρ
θρου 64 έχουν ανάλογον εφαρμογήν και εν προκειμένω.

'Αρθρον 68

Προθεσμία Κατατάξεως εν Γ ενική Επιστρατεύσει ή Πολέμω

1. Οι κατά το αρθρον 66 καλούμενοι προς κατάταξιν υποχρεούνται 
να καταταγούν, κατά την κήρυξιν και κατά την διάρκειαν της γενικής 
επιστρατεύσεως ή του πολέμου, εντός της υπό των προκηρύξεων επι- 
στρατεύσεως ή των διαταγών προσκλήσεως τασσόμενης προθεσμίας 
και εις Μονάδα η οποία καθορίζεται υπό τούτων ή αναγράφεται επί του 
εις χείρας των απολυτηρίου ή της επιδοθείσης ατομικής προσκλή
σεως.

2. Ot της ανωτέρω παραγράφου 1 μη δυνάμενος ελλείψει συγκοινω
νιακών μέσων ή λόγω μεγάλων αποστάσεων, να προσέλθουν εγκαίρως 
εις τας Μονάδας κατατάξεως υποχρεούνται να παρουσιασθούν εντός της 
τασσόμενης προθεσμίας εις την πλησιεστέραν του τόπου διαμονής των 
στρατιωτικήν ή αστυνομικήν αρχήν, δια την μερίμνη τούτων προώθησιν 
εις τας Μονάδας κατατάξεως.

Οι ούτω παρουσιαζόμενοι εις τας ως άνω αρχάς, εντός της τάσσομε- 
νης προς κατάταζιν προθεσμίας, θεωρούνται ως εμπροθέσμως κατατα- 
γέντες.

3. Η εκπλήρωσις της εφεδρικής υπσχρεώσεως των εις τας ανωτέρω 
παραγράφους 1 και 2 υπαγομένων, άρχεται από της ημερομηνίας κα- 
ΤίΓϊάςιως ή παρουσιάσεως εις τας ως άνω αναφερομένας αρχάς.

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 45 ισχύει και εν προκειμένω.
5. Πρώτη ημέρα επιστρατεύσεως είναι η καθοριζόμενη δια του κη- 

ρυσσσντος την επιστράτευσιν Βασιλικού Διατάγματος, υπολογιζομένη

από μεσονυκτίου εις μεσονύκτιον.

Αρθρον 69

Πρόσκλησις Ειδικών Κατηγοριών εν Επιστρατεύσει ή Πολέμω

1. Εν γενική επιστρατεύσει ή πολέμω δύναται ο Υπουργός Εθνικής 
Αμυνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενό
πλων Δυνάμεων, εφ όσον ειδικοί περιστάσεις επιβάλλουν, να καλή υπό 
τα όπλα τους κατά τας διατάζεις του άρθρου 67 εξαιρούμενους των προ
σκλήσεων. προς εκτέλεσιν υπηρεσίας εις την ζώνην του εσωτερικού.

Αι διατάζεις των άρθρων 66. 68 και 70 έχουν εφαρμογήν και ως 
προς τας προσκλήσεις ταυτας.

2. Εν επιστρατεύσει (μερική ή γενική) ή πολέμω δύναται ο Υπουργός 
Εθνικής Αμύνης, δι* ομοίας ως άνω διαταγής, να καλή ονομαστικώς 
προς κατάταζιν εις το Στράτευμα πρόσωπα ειδικής μορφώσεως ή πεί
ρας, προς αντιαετώπισιν των εν επιστρατεύσει ή πολέμω πόσης ρύσεως 
αναγκών του Στρατεύματος, έστω και αν υπερέβησαν το πεντηκοστόν 
έτος της ηλικίας και ασχέτως στρατολογικής καταστασεως και κατηγο
ρίας σωματικής ικανοτητος αυτών.

Εις τούτους δύναται, κατά τας διατάζεις ειδικών νόμων, να απονέμη- 
ται βαθμός εφέδρου αξιωματικού.

Οι μη κατατασσόμενοι εντός της τασσομένης προθεσμίας κηρύσσο
νται ανυπότακτοι και υπέχουν τας εν Κεφαλαίω Ζ" οριζομένας συνέ
πειας.

Αρθρον 70

Προσέλευσις προς Κατάταζιν των εις το Εξωτερικόν Ευρισκομένων

1. Ως προς την προσέλευσιν και κίνησιν εν καιρώ ειρήνης, επιστρα- 
τεύσιως (μερικής ή γενικής) ή πολέμου των οπλιτών της εφεδρείας, οι 
οποίοι κατά τα προηγούμενα (άρθρα καλούνται προς κατάταζιν και ευρί- 
σκονται εις το εξωτερικόν, εφαρμόζονται αι διατάζεις του άρθρου 46.

2. Ως προς την αδυναμίαν προσελεύσεως δια λόγους υγείας των 
ανωτέρω, κατά τας εν ειρήνη ή μερική επιστρατεύσει προσκλήσεις, 
ισχύει το άρθρον 47.

ΤΜΗΜΑ 18

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΠΟΛΥΣΙΣ

'Αρθρον 71

Κατάταζις Οπλιστών Εφεδρείας

1. Εν ειρήνη, επιστρατεύσει (μερική ή γενική) ή πολέμω οι προς κα- 
τάταζιν π ροσ ερχόμενοι οπλίται της εφεδρείας, υποβάλλονται εις υγειο
νομικήν εζέτασιν της σωματικής ικανότητάς των υπό του ιατρού της 
Μσνάοος κατατάξεως.

Εάν διαπιστουται σωματική βλάβη ή πάθησις δικαιολογούσα την αλ
λαγήν της κατηγορίας σωματικής ικανοτητος, από την τοιαύτην υπό 
την οποίαν εφέοοντο εν τη εφεδρεία ή επιβάλλουσα την χορήγησιν ανα
βολής κατατάξεως. εξετάζονται υπό των ειδικών στρατολογικών συμ
βουλίων. τα οποία δύνανται να συγκροτώνται κατά τας διατάξεις του 
άρθρου 39 ή, εν περιπτώσει μη συγκροτήσεως τοιούτων, υπό της πλη- 
σιεστέρας υγειονομικής επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, εις την 
οποίαν παραπέμπονται.

2. Οι κληρωτοί εξ εφεδρείας χρινόμενοι ικανοί κατηγοριών τρίτης ή 
τέταρτης παραμένουν εις τας τάξεις του Στρατεύματος, εάν εχλήθηκαν 
και υπηρετούν ως κληρωτοί ιξ εφεδρείας οι ικανοί της αυτής κατηγο
ρίας και χλάσεως, άλλως απολύονται, εφ* όσον αι εν γενική επιστρατεύ
σει ή πολέμω ανάτγκαι δεν επιβάλλουν την παραμονήν τούτων υπό τα 
όπλα.

3. Οι τυχόντες αναβολής διά λόγους υγείας κληρωτοί εξ εφεδρείας 
υποχρεούνται να επανακαταταγούν μετά την λήξιν τούτης, εφ' όσον 
υπηρετούν εις το Στράτευμα οι της αυτής κατηγορίας μετά της οποίας 
εχλήθηκαν προς κατάταζιν, άλλως δεν υποχρεούνται προς επανακατά- 
ταξιν και παραμένουν εν εφεδρεία ως είχσν εγγραφή προ της κατατά- 
ξεως.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 48 ισχύει και εν προκειμένω, επί 
πλέον όμως δια τους χληθέντας δι’ ατομικών προσκλήσεων αι Μονάδες 
καταταξεως οφείλουν να αποστέλλουν εις τα αρμόδια Στρατολογικά 
Γραφεία, εντός της αυτής προθεσμίας, ονομαστικός καταστάσεις των 
μη καταταγεντων, ως και τα επιδοτήρια των ατομικών προσκλήσεων 
τούτων και των εχπροθέσμως χαταταγέντων.

5. Πλέον των ανωτέρω οριζόμενων, κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογήν 
αι διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 50.
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'Αρθρον 72

Υπολογιζόμενος χαι μη Χρόνος Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
Ειδικών Καταστάσεων

1. Υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και προσμετρεΐ- 
ται κατά το χρονικόν διάστημα τηρήσεως υπό τα όπλα των κληρωτών 
π αρστεταμένης θητείας ή παρατεταμένης εκγυμνάσεως, ως και δια την 
εκπλήρωσιν της εφεδρικής υποχρεώσεως υπό των κληρωτών εξ εφε
δρείας. εν καιρώ ειρήνης, επιστρατεΰσεως (μερικής ή γενικής) ή πολέ
μου. ο χρόνος των ακολούθων ειδικών καταστάσεων:

1. Εις κανονικήν άδειαν: Μέχρι τριάκοντα ημερών καθ' έκαστον έτος 
παραμονής υπό τα όπλα, υπό την προΰπόθεσιν ότι η διάρκεια της τοιαύ- 
της παραμονής υπερβαίνει τους τρεις μήνας, έστω και εάν το πρώτον 
διανυόμενον ή το έτος κατα το οποίον απολύονται δεν είναι πλήρες.

β. Εις αναρρωτικήν άδειαν:

(1) Μέχρι τριάκοντα ημερών καθ' έκαστον παραμονής υπό τα όπλα, 
έστω και εάν το πρώτον διανυόμενον ή το έτος κατά το οποίον απολύο
νται δεν είναι πλήρες.

(2) Οιασδήπστε διάρκειας, εφ' όσον εχορηγήθη συνεπεία πολεμιών 
τραυμάτων ή ασθενειών, αποτόκων της συμμετοχής εις πολεμικός επι
χειρήσεις ή συνέπεια ατυχημάτων, λαβόντων χώραν κατά την εκτέλεσιν 
της υπηρεσίας των και ένεκεν ταύτης.

γ. Εις ειδικήν άδειαν:

(1) Τιμητικήν μέχρι τριάκοντα ημερών δια διακεκριμένος πράξεις ή 
δι υφηλάς επιδόσεις εις αθλήματα.

(2) Λόγω θεομηνιών μέχρι τριάκοντα ημερών.

(3) Αγροτικήν ή φοιτητικήν μέχρι τριάκοντα ημερών, μόνον δια τους 
κληρωτούς παρατεταμένης θητείας ή παρατεταμένης εκγυμνάσεως. 
υπό την προΰπόθεσιν ότι δεν έτυχον τοιαύτης άδειος κατά την διάρκειαν 
της θητείας ή εκγυμνάσεως.

6. Εις προφυλάκισιν μέχρι εξ μηνών, εφ' όσον επηκολούθησεν απαλ
λαγή καθ' οιονδήποτε τρόπον.

ε. Εις αιχμαλωσίαν, οιασδήποτε διάρκειας.

2. Διά διαταγών του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζονται αι 
προϋποθέσεις χορηγήσεως των εν τη ανωτέρω παραγράφω I ειδικών 
αδειών, ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Δεν υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και δεν προ- 
σμετρείται κατά το χρονικόν διάστημα τηρήσεως υπό τα όπλα των κλη
ρωτών παρατεταμένης θητείας η παρατεταμένης εκγυμνάσεως, ως και 
δια την εκπλήρωσιν της εφεδρικής υποχρεώσεως υπό των κληρωτών εξ 
εφεδρείας, ο χρόνος των εν τη παραγράφω 1 του άρθρου 53 ειδικών κα
ταστάσεων. ως και αι επί πλέον ημέραι άδειος εκ των κατά τας διατά
ξεις της ανωτέρω παραγράφου } χορηγηθεισών τοιούτων δΓ εκάστην 
περίπτωσιν.

'Αρθρον 73

Απόλυσις Κληρωτών εξ Εφεδρείας

1. Εν καιρώ ειρήνης, επιστρατεΰσεως (μερικής ή γενικής) ή πολέμου 
οι κληρωτοί εξ εφεδρείας απολύονται εκ του Στρατεύματος ευθύς ως 
εκλείφουν οι λόγοι δια τους οποίους εκλήθησαν, δια διαταγής του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του ot- 
κείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Η απόλυσις. αναλόγως των αναγκών, ούναται να είναι γενική δΓ 
ολόκληρον κλάσιν ή τμήματα αυτής ή να αφορά εις ωρισμένα όπλα ή 
σώματα, κατηγορίας ειδικότητας ή βαθμούς.

3. Οι απολυόμενοι υπσχοεούνται να υπηρετήσουν από της δια της ως 
άνω διαταγής καθοριζόμενης ημερομηνίας απολύσεως. τον χρόνον ο 
οποίος κατά τας διατάξεις του άρθρου 72 όεν υπολογίζεται ως χρόνος 
στρατιωτικής υπηρεσίας, ως και τας προσθέτους στρατιωτικός υπηρε
σίας τας οποίας τυχόν υπέχουν και εφ* όσον, βάσει των διατάξεων του 
παρόντος, δεν επιτρέπεται η εξαγορά τούτων ή δεν επιθυμούν την εξα
γοράν των εξ αυτών εξαγοραζόμενων.

4. Αι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 54 και η τοιαύτη 7 του άρθρου 
55 ισχύουν και εν προκειμένω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ - ΛΙΠΟΤΑΚΤΑΙ 

ΤΜΗΜΑ 19 

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ 

'Αρθρον 74 

Γ ενικά

1. Ανυπότακτοι είναι και κηρύσσονται ως τοιούτοι οι εις το Στρά
τευμα καλούμενοι στρατεύσιμοι ή οπλίται της εφεδρείας, οι οποίοι δεν 
παρουσιάζονται προς κατάταξιν εντός των υπό των διαταγών προσκλή
σεων, των ειδικών προκηρύξεων επιστρατεΰσεως ή των ατομικών προ
σκλήσεων τασσομένων προθεσμιών ή παρουσιάζονται εκπροθέσμως εις 
τας καθοριζομένας Μονάδας κατατάξεως ή ετέρας αρχάς.

2. Οι ανυπότακτοι, εκτός των υπό του στρατιωτικού ποινικού κώδι- 
κος προβλεπομένων ποινών, υπέχουν και τας εις τα άρθρα 75, 76 και 
82 έως 85 οριζομένας προσθέτους στρατιωτικός υπηρεσίας και λοιπάς 
στερήσεις.

3. Οι ανυπότακτοι διακρίνονται εις τοιούτους:
α. Ειρήνης, μερικής επιστρατεύσεως, γενικής επιστρατεΰσεως ή πο

λέμου, αναλόγως της καταστάσεως εις την οποίαν διατελεί η χώρα 
κατά τον χρόνον κηρύξεως εις ανυποταξίαν.

β. Εσωτερικού ή εξωτερικού, αναλόγως της διαμονής αυτών (εις 
ημεδαπήν ή αλλοδαπήν) κατά τον χρόνον κηρύξεως εις ανυποτα
ξίαν.

Ανυπότακτοι εξωτερικού θεωρούνται και οι τοιούτοι εσωτερικού, εφ* 
όσον ανεχώρησαν καθ' οιονδήποτε τρόπον εις το εξωτερικόν.

4. Ot ανυπότακτοι ειρήνης καθίστανται αυτοδικαίως ανυπότακτοι 
μερικής ή γενικής επιστρατεύσεως ή πολέμου, αναλόγως της καταστά
σεως εις την οποίαν μεταπίπτει εκάστοτε η χώρα» εφ όσον δεν κατατα- 
γούν εντός των δΓ εκάστην κατάστασιν αντιστοίχως τασσομένων προθε
σμιών και υπέχουν τας κυρώσεις και στερήσεις της κατηγορίας εις την 
οποίαν τελικώς μεταπίπτουν.

Τούτ' αυτό ισχύει και δια τους ανυποτάκτους μερικής ή γενικής επι- 
στρατεύσεως.

5. Αρμόδια·, στρατιωτικοί αρχαί, δια την κατά τα ανωτέρω κήρυξιν 
ανυπότακτων και τας λοιπάς νομίμους ενεργείας προς επιβολήν των 
κατά τούτων κυρώσεων, τυγχάνουν τα Στρατολογικά Γ ραφεία τα οποία 
προ πάσης κηρύξεως ανυποτάκτου εξακριβώνουν, εάν ούτος υπέχη υπο
χρέωσή προς κατάταξιν.

6. Η πρόσθετος στρατιωτική υπηρεσία των εκπροθέσμως καταταο- 
σομένων επιβάλλεται υπό των Μονάδων κατατάξεως. η δε τοιαύτη των 
μη κατατασσομένων, των οποίων η διακοπή της ανυποταξίας επέρχεται 
καθ' οιονδήποτε έτερον νόμιμον τρόπον, υπό των Στρατολογικών Γρα
φείων.

7. Διακοπή της ανυποταξίας επέρχεται δια της κατατάξεως εις το 
Στράτευμα ή από της συμπληρώσεως του πεντηκοστού έτους της ηλι
κίας.

Ος κατάταξις θεωρείται και η παρά των αρμοδίων καταδιωκτικών 
αρχών σύλληψις του ανυποτάκτου, η αυθόρμητος παρουσίασις εις στρα
τιωτικός δικαστικός αρχας. ως και η κατόπιν παραπομπής παρουσίασις 
αυτού εις τας αρμοδίας υγειονομικός επίτροπός των Ενόπλων Δυνά
μεων προς εξέτασιν της σωματικής ικανότητος ή η έκδοσις της σχετικής 
γνωματεύοεως. οσάκις δεν καθίσταται δυνατή η αυτοπρόσωπος παρου- 
σίασις εις τας επίτροπός ταύτας.

Η ως άνω ημερομηνία συλλήφεως. παρουσιόσεως του ανυποτάκτου 
ή εκδόσεως της γνωματεύοεως θεωρείται ως τοιαύτη κατατάξεως.

8. Καθιστάμενοι εκ νέου ανυπότακτοι, μετά την κατά την ανωτέρω 
παράγραφον 7 διακοπήν της ανυποταξίας, υπέχουν και αύθις τας εν τη 
ως άνω παραγράφω 2 κυρώσεις και συνέπειας.

9. Τα αρμόδια Στρατολογικά Γ ραφεία γνωστοποιούν τσ στοιχεία των 
κηρύσσομενων ανυπότακτων εις τον Δήμον ή την Κοινότητα εις τη μη- 
τρώον αρρένων του οποίου φέρονται εγγεγραμμένοι, ως και εις τον 
τοιούτον της μονίμου διαμονής των.

Οι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων υπσχρεούνται να δημοσιεύουν 
ταύτα δια τοιχοκολλήσεως εις εμφανές μέρος, ένθα και παραμένουν μέ
χρι της κατά την ως άνω παράγραφον 7 διακοπής της ανυποταξίας, η 
οποία γνωστοποιείται εις τούτους παρά των αυτών Στρατολογικών 
Γ ραφείων.

Αρθρον 75

Κυρώσεις Ανυποτάκτων Ειρήνης ή Μερικής Επιστρατεύσεως

1. Οι καλούμενοι προς κατάταξιν στρατεύσιμου δυνάμει των
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-o-j άρθρου 42. ως και οι καλούαενοι οπλίτα; της εφεδρείας, δυνάμει 
των παραγραφών 1 και 4 του άρθρου 63. καθιστάμενοι ανυπότακτοι
υπέχουν:

α. Εν καιρώ ειρήνης: Εξάμηνον πρόσθετον στρατιωτικήν υπηρεσίαν. 
ιζ όσον διετέλεσαν εις ανυποταξίαν διάρκειας μέχρι τριών μηνών, δω- 
δεκααηνον πρόσθετον τοιαυτην. εφ όσον διετέλεσαν εις ανυποταξίαν 
διάρκειας μέχρις έξ μηνών και εικοσιτετράμηνον πρόσθετον δΓ ανυπο
ταξίαν διάρκειας άνω των ές μηνών.

3. Εν καιρώ μερικής επιστρατεϋσεως: Τας εν τη ανωτέρω υποπαρα- 
"'ράφω α προσθέτους στρατιωτικάς υπηρεσίας και τας υπό του στρατιω
τικού ποινικού κώδικος προβλεπομένας ποινάς, θεωρούμενοι ως στρα
τιωτικοί από της πρώτης ημέρας της τασσομένης προς κατάταξιν προ
θεσμίας.

2. Οι καλούμενοι προς κατάταξιν οπλίται της εφεδρείας 0Γ ατομικής 
ποοσκλήσεως. δυνάμει της παραγράφου 3 του (άρθρου 63. θεωρούμενοι 
ως στρατιωτικοί από της πρώτης ημέρας της τασσόμενης προς κατάτα
ξη προθεσμίας, εφ' όσον καθίστανται ανυπότακτοι υπέχουν:

α. Εν καιρω ειρήνης: Εικοσιτετράμηνον πρόσθετον στρατιωτικήν 
υπηρεσίαν και φυλάκισιν τουλάχιστον έξ μηνών, επιβαλλομένην υπό 
των στρατιωτικών δικαστηρίων.

β. Εν καιρώ μερικής επιστρατεύσεως: Εικοσιτετράμηνον πρόσθετον 
στρατιωτικήν υπηρεσίαν και τας υπό του στρατιωτικού ποινικού κώδι
κος προβλεπομένας ποινάς.

Άρθρον 76

Κυρώσεις Ανυποτάκτων Γενικής Επιστρατεύσεως ή Πολέμου

Οι κατά την κήρυξιν ή κατά την διάρκειαν γενικής επιστρατεύσεως ή 
πολέμου καλούμενοι προς κατάταξιν στρατεύσιμοι ή οπλίται της εφε
δρείας. θερούμενοι ως στρατιωτικοί από της πρώτης ημέρας της τασσο
μένης προς κατάταξιν προθεσμίας, εφ' όσον καθίστανται ανυπότακτοι 
υπέχουν εικοσιτετράμηνον πρόσθετον στρατιωτικήν υπηρεσίαν και τας 
υπό του στρατιωτικού ποινικού κώδικος προβλεπομένας ποινάς.

Άρθρον 77

Ποινική Τακτοποίησις Ανυποτάκτων Ειδικών Κατηγοριών

1. Εξαλείφεται το αξιόποινον του εγκλήματος της ανυποταξίας από 
της ημερομηνίας κατά την οποίαν διεπράχθη και αίρονται αι δια δικα
στικής αποφάσεως ή οπωσδήποτε επακολουθήσασαι συνέπειας άνευ αυ
τοπροσώπου εμφανίσεως ενώπιον του αρμοδίου στρατιωτικού δικαστη
ρίου, των ανυποτάκτων οιασδήποτε κλάσεως οι οποίοι:

α. Εξαιρούνται της ποοσκλήσεως προς κατάταξιν. Ota την οποίαν 
εκηρύχθησαν ή κηρύσσονται ανυπότακτοι.

β. Κηρύσσονται εσφαλμένους ανυπότακτοι.
γ. Διαγράφονται εκ των στρατολογικών μητρώων κατά τα υπό των 

στρατιωτικών κανονισμών καθοριζόμενα, εξαιρέσει των διαγραφομενών 
λόγω αποστερήσεως της ελληνικής ιθαγένειας δΓ αντεθνικός ενεργείας.

δ. Εξαγοράζουν οποτεδήποτε τας στρατιωτικάς υποχρεώσεις των, 
εφ όσον δικαιούνται τοιαύτης εξαγοράς δυνάμει των διατάξεων του πα
ρόντος.

ε. Υπηρέτησαν εις Στρατούς Συμμαχικών Κρατών και αναγνωρίζουν 
χσόνον στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τας διατάξεις του άρθρου 116 και 
μόνον εφ' όσον κατέστησαν ανυπότακτοι λόγω μη προσελεύσεως εις το 
Στράτευμα προς εκπλήρωσιν στρατευσίμου υπσχρεώσιως.

2. Η υπαγωγτ. των ανυποτάκτων εις την ανωτέρω παράγραφον 1 
ενεργείται βάσει επισήμων στοιχείων των αρμοδίων Στρατολογικών 
Γ ραφείων.

3. Μηνύσεις και δικογραφίας αφορώσαι εις τους εν τη ως άνω παρα
γράφω 1 ανυποτάκτους, τίθενται εις το αρχείον δια πράξεως:

α. Του ασκούντος την ποινικήν οίωξιν. εφ' όσον δεν έχει διαταχθή τα
κτική ανάκρισις.

ρ. Του Βασιλικού Επιτρόπου του αρμοδίου στρατιωτικού δικαστη
ρίου. εφ' όσον έχει διαταχθή τακτική ανάκρισις.

4. Οι εν τη ανωτέρω παραγράφω 3 κρίνουν, εάν συντρέχουν αι προϋ
ποθέσεις της ως άνω παραγράφου 1 αι όικαιολογούσαι την έκδοση» της 
τχετιχής πράξεως αυτών, η οποία κοινοποιείται εις το αρμόδιον Στρα
τολογικόν Γραφείον.

Άρθρον 78

Κατάταξις Ανυποτάκτων

1. Οι μη υπερβάντες το πεντηκοστόν έτος της ηλικίας ανυπότακτος 
παρουσιάζομενοι προς κατάταξιν ή προσαγόμενοι, κατατάσσονται δια

την εκπλήρωσιν των στρατιωτικών υποχεώσεών των. κατά τα ειόικώ- 
τερον καθοοιζόμενα δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατό
πιν προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων

2. Κατ" εξαίρεση. δύναται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης να ανα- 
στέλλη εν καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως, εφ ωρισμένον χρό
νον ή αορίστως. την εις το Στράτευμα κατάταξη» ανυποτάκτων. οι οποίοι 
ανήκουν εις τας ακολούθους κατηγορίας, εφ' όσον η εκπλήρωσις των 
ΟΦειλομένων στρατιωτικών υποχρεώσεων τούτων δεν κρίνεται ανα
γκαία:

α. Στρατευσίμων, εχόντων συμπληρώσει το τεσσαρακοστόν έτος της 
ηλικίας.

β. Οπλιτών της εφεδρείας.

3. Η αναστολή κατατάξεως των ανωτέρω δεν συνεπιφέρει και ανα
στολήν των υπό του παρόντος και των διατάξεων του στρατιωτικού ποι
νικού κώδικος απειλούμενων κατ αυτών κυρώσεων και στερήσεων.

Άρθρον 79

Εκτίμησις Λόγω Ανυποταξίας

1. Κληρωτοί οιασδήποτε κατηγορίας καθιστάμενοι ανυπότακτοι δια 
τους εν άρθρω 123 αναφερομένους λόγους, δύνανται να υποβάλλουν εις 
την Μονάδα παρά τη οποία υπηρετούν διακαιολογητικά προς εκτίμηση 
τούτων αρμοδίως και άρση της ένεκεν ανυποταξίας επιβληθείσης αυ- 
τοίς προσθέτου στρατιωτικής υπηρεσίας.

2. Στρατεύσιμοι και οπλίται της εφεδρείας, των οποίων διακόπτεται 
η ανυποταξία κατά τας διατάξεις της παραγράφου 7 του «χρθρου 74 ή 
αναστέλλεται η κατάταξις κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 78, δύναται να υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά εις το 
αρμόδιον Στρατολογικόν Γραφείον.

3. Οι προβαλλόμενοι λόγοι ανυποταξίας εκτιμώνται κατά τα εν άρ
θρων 123 οριζόμενα.

ΤΜΗΜΑ 20 

ΛΙΠΟΤΑΚΤΑΙ

Άρθρον 80 

Γενικά

1. Λιποτάκται είναι και κηρύσσονται κατά τας διατάξεις του στρατι
ωτικού ποινικού κώδικος οι αυθαιρέτως απουσιάζσντες εκ των τάξεων 
του Στρατεύματος στρατιωτικοί και μη επανερχόμενοι εις τούτο εντός 
της υπό του αυτού κώδικος τασσομένης προς μεταμέλειαν και επάνοδον 
προθεσμίας. Ούτοι διαγράφονται της Ουνάμεως της οικείας Μσνάδος 
από της επομένης ημέρας, κατά την οποίαν συνεπληρώθη η προθεσμία 
αύτη.

2. Οι λιποτάκται. εκτός των υπό του στρατιωτικού ποινικού κώδικος 
προβλεπομένων ποινών, υπέχουν και τας εις τα άρθρα 82 έως 85 οριζο 
μένας στερήσεις.

3. Οι λιποτάκται διακρίνονται εις τοιούτους εσωτερικού ή εξωτερι
κού, κατά τα καθοριζόμενα υπό του στρατιωτικού ποινικού κώδικος.

4. Διακοπή της λιποταξίας επέρχεται από της ημερομηνίας της αυ
θορμήτου προσελεύσεως εις στρατιωτικάς ή αστυνομικός αρχάς ή από 
της τοιαύτης της συλλήψεως ή από της συμπληρώσεως του πεντηκο
στού έτους της ηλικίας.

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 74 έχει ανάλογσν εφαρμογήν και εν 
προκειμένω.

Άρθρον 81

Προσέλευσής Λιποτακτών

1. Οι μή υπερβάντες το πεντηκοστόν έτος της ηλικίας λιποτάκται πα- 
ρουσιαζόμενοι αυθορμήτους εις στρατιωτικάς ή αστυνομικός αρχάς ή 
συλλαμβανόμενοι προσάγονται, προς εκπλήρωσιν των οφείλομενων 
στρατιωτικών υποχρεώσεων αυτών, εις τας Μονάδας εκ των οποίων 
ελιποτάκτησαν ή εις ετέρας τοιαύτας, καθορίζομενας διά διαταγής του 
.Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Αι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 78 έχουν εφαρμογήν και εν 
προκειμένω.
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ΤΜΗΜΑ 21

ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΟΤΑΚΤΩΝ 

Άρθρον 82

Στέρηοις Δικαιώματος Εκλέγειν χαι Είκλέγεσθεα

1. Ol καθιστάμενοι ανυπότακτοι ή λιποτάχται στερούνται του δικαι
ώματος του εχλέγειν και εχλέγεσθαι και δεν εγγράφονται εις τους εκλο
γικούς καταλόγους.

2. Οι εγγεγραμμένοι εις τους καταλόγους τούτους διαγράφονται εξ 
αυτών, συμφώνως προς τας διατάξεις του εκλογικού νόμου.

Άρθρο 83

Στέρησις Δικαιώματος Διορισμού

1. Οι ανυπότακτοι και οι λιποτάχται δεν δύνανται να διοριζωνται υφ 
οιονδήποτε ιδιότητα εις δημοσίας εν γένει. δημοτιχάς ή κοινοτικός θέ
σεις ή εις τοιαύτας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ανωνύμων 
εταιριών και οργανισμών ή ιδρυμάτων κοινής ωφέλειας ή κοινωφελούς 
σκοπού ή να ασκούν οιονδήποτε δημόσιον λειτούργημα, ως και οιονδή- 
ποτε επάγγελμα δημοσίου ενδιαφέροντος, διά την άσκησιν του οποίου 
απαιτείται άδεια διοικητικής ή αστυνομικής αρχής.

Πάντες οι εχ των ανωτέρω υπηρετούντες εις τοιαύτας θέσεις, ως και 
οι ασκούντες τοιαύτα λειτουργήματα ή επαγγέλματα απολύονται ή στε
ρούνται της σχετικής αδείας αυτοδικαίως.

2. Διορισμοί ως και πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας γενόμεναι 
μετ' ανυποτάκτων ή λιποτακτών εις τας εν τη ανωτέρω παραγράφω 1 
θέσεις, είναι άκυροι.

3. Αι δημόσιοι, δημοτικά! και κοινοτικά! αρχα! ή υπηρεσίας οσάκις 
πληροφορούνται καθ' οιονδήποτε τρόπον ότι ανυπότακτοι ή λιποτάχται 
είναι διωρισμένοι εις τινα θέσιν ή ασκούν λειτούργημα ή επάγγελμα, 
περί των οποίων η ως άνω παράγραφος 1, υποχρεούνται να γνωρίζουν 
τούτο εις το οικείον Στρατολογικόν Γραφείον το οποίον, μετά πρσηγου- 
μένην εξακρίβωσιν. ενεργεί αρμοδίως διά την απόλυσιν εκ της θέσεως ή 
την στέρησιν της αδείας των.

Άρθρον 84

Πρόσθετοι Στερήσεις Ανυποτάκτων και Λιποτακτών

1. Οι εν xatpcb επιστρατεύσεως (μερικής ή γενικής) ή πολέμου καθι
στάμενοι ανυπότακτοι ή λιποτάχται εξωτερικού αποστερούνται επί 
πλέον:

α. Του δικαιώματος αναγνωρίσεως εν Ελλάδι των χτωμένων εις την 
αλλοδαπήν πτυχ'ιων, διπλωμάτων ή ετέρων τίτλων σπουδών, ως και 
του δικαιώματος εξασκήσεως εν τη ημεδαπή οιουδήποτε επαγγέλμα
τος.

β. Του δικαιώματος μετεγγραφής εις τινα των εν τη παραγράφω 1 
του άρθρου 15 αναφερομένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ημεδαπής.

γ. Των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 94 αναγνωριζόμενων δι
καιωμάτων.

2. Προς εφαρμογήν των διατάξεων των ανωτέρω υποπαραγράφων 
Ια και 1β. αι εν Ελλάδι αρμόδια: αρχα! απαιτούν, καθ' απάσας τας 
τοιαύτας περιπτώσεις, την υποβολήν υπό των ενδιαφερομένων πιστο
ποιητικού της στρατολογικής καταστάσεως αυτών.

Άρθρον 85 

Διάρκεια Στερήσεων

1. Αι υπό των άρθρων 82. 83 και 84 προβλεπόμεναι στερήσεις άρχο
ντα: από της ημερομηνίας κηρύξεως ενός έκαστου εις ανυποταξίαν ή λι
ποταξίαν.

2. At τοιαύτα: στερήσεις των ανυποτάκτων ή λιποτακτών ειρήνης λή
γουν μετά την υπ' αυτών εκπλήρωσιν ή εξαγοράν, βάσει των διατάξεων 
του παρόντος, απαοών των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ως και την 
έκτισιν των τυχόν επιβαλλόμενων ποινών διά τους εκ τούτων καταδικα
ζόμενους.

3. Προκειμένου περί ανυποτάκτων ή λιποτακτών επιστρατεύσεως 
(μερικής ή γενικής) ή πολέμου, αι στερήσεις αύται παραμένουν ισοβιως, 
εκτός εάν επακολουθήση απαλλαγή καθ' οιονδήποτε τρόπον ή συνδρομή 
των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11, προς δε και εκ- 
πλήρωσις ή εξαγορά, βάσει των διατάξεων του παρόντος, απασών των 
στρατιωτικών υποχρέωσεών των.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η'

ΕΞΆΓΟΡΑΙ-ΑΝΤΙΣΗΚΩΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

ΤΜΗΜΑ 22

ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρον 86

Εξαγορά Στρατευσίμου Τπσχρεώσεως

1. 0 Τπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται να επιτρέπη την εξαγοράν 
της στρατευσίμου υποχρεώσεως (θητείας, εκγυμνάσεως ή υπολοίπου 
τούτων) εις τας ακολούθους κατηγορίας στρατευσίμων, εφ' όσον εξαι
ρούνται των προσκλήσεων ή διατελούν νομίμως εκτός των τάξεων του 
Στρατεύματος:

α. Ύπεχόντων υποχρέωσιν εκγυμνάσεως.

β. Κρινομένων. από σωματικής απόψεως. ικανών κατηγοριών τρί
της ή τετάρτης.

γ. Αλλογενών.

δ. Αναχωρούντων νομίμως εξ Ελλάδος μέχρι της προτεραίας της 
τασσομένης ημερομηνίας αρχικής κατατάξεως εις το Στράτευμα των εκ 
του αυτού Δήμου ή Κοινότητος και της αυτής κλάσεως ή κατηγορίας 
στρατευσίμων και εγκαθισταμένων μονίμως εν τη αλλοδαπή ως μετα
ναστών εις χώρας, καθοριζομένας διά διαταγής του ως άνω Υπουργού.

ε. Διαμενόντων μονίμως εις την αλλοδαπήν.

ζ. Απολυομένων εχ του Στρατεύματος δυνάμει των διατάξεων της 
υποπαραγράφου 3α του άρθρου 54, μόνον εν καιρώ ειρήνης ή μερικής 
επιστρατεύσεως.

2. Διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, διαμένοντες μο
νίμως εις αλλοδαπήν ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται, ασχέ
τως χρονολογίας κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, οι μονίμως και συ
νεχώς διαμένοντες εις το εξωτερικόν τουλάχιστον από 1ης Ιανουάριου 
του έτους κατά το οποίον άγουν το ενδέκατον έτος της ηλικίας μέχρι της 
ημερομηνίας της πλήρους εξαγοράς της στρατευσίμου υπσχρέωσεώς 
των ή της κατατάξεως εις το Στράτευμα προς εκπλήρωσιν ταύτης. εάν 
δεν επιθυμούν την τοιαύτην εξαγοράν. Ως χρόνος μονίμου διαμονής εις 
την αλλοδαπήν λογίζεται και ο χρόνος της εν Ελλάδι ελευθέρας παραμο
νής τούτων:

α. Επί δωδεκάμηνον, συμφώνως τη υποπαραγράφω 1β του άρθρου
94.

β. Διά σπουδάς των τέκνων ομογενών, συμφώνως τη υποπαρα
γράφω 1γ του άρθρου 94.

Άρθρον 87

Εξαγορά Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Ειδικών Κατηγοριών

1. Διαμένοντες νομίμως εις την αλλοδαπήν, υπό τας προϋποθέσεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 86 και προσφυγόντες ή προσφεύγοντες 
εις την Ελλάδα εκ χωρών καθοριζομένων διά διαταγών του Τπουργού 
Εθνικής Αμύνης. δύνανται δι' ομοίων διαταγών να εξαγοράζουν την 
στρατεύσιμον υποχρέωσιν (θητείας, εκγυμνάσεως ή υπολοίπου τούτων), 
ως και τας τυχόν προσθέτους στρατιωτικός υπηρεσίας των. εφ' όσον 
διατελούν νομίμως εκτός των τάξεων του Στρατεύματος.

2. Κατ' εξαίρεσιν. ως χρόνος μονίμου διαμονής αυτών εις την αλλο
δαπήν λογίζεται και ο χρόνος της επί εικοσ.τετράμηνον παραμονής εις 
Ελλάδα, από της ως προσφύγων αφίξεώς των.

Άρθρον 88

Εξαγορά Προσθέτων Στρατιωτικών Υπηρεσιών

1. 0 Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται να επιτρέπη την εξαγοράν 
των δυνάμει του παρόντος επφαλλομένων προσθέτων στρατιωτικών 
υπηρεσιών, πλην της επιβαλλομένης διμήνου τοιαύτης εις τους μη πα- 
ρουσιαζομένους εις τα Συμβούλια Επιλογής Οπλιτών, δυνάμει της πα
ραγράφου 1 του άρθρου 36.

2. Αι δυνάμει του παρόντος άρθρου ή ετέρων ειδικών νόμων μη εξα
γοραζόμενα: πρόσθετοι στρατιωτικά! υπηρεσία: δύνανται να εξαγορσ- 
ζωνται. εφ* όσον επιτρέπεται η εξαγορά και της στρατευσίμου υποχρεώ
σεως εξ ολοκλήρου.
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ΤΜΗΜΑ 24
Αοθρον 89

Υπόχοεοι εις Καταβολήν Αντισηκώματος και Προστίμου

1. Εις καταβολήν αντισηκώματος υποχρεοΰνται αι αιτούντες:

χ Απαλλαγήν εκ της στρατεύσεως, βάσει των διατάξεων των άρ
θρων 12 και 13.

β. Μεταφοράν εις υπόχρεους εχγυμνάσεως, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 25.

2. Αι περιπτώσεις κατά τας οποίας επιβάλλεται χρηματικόν πρόστι- 
μον ορίζονται ειδικώς εν τω παρόντι.

3. Εις περίπτωσιν απορρίψεως της σχετικής αιτήσεως περί μεταφο
ράς εις τους υπόχρεους εχγυμνάσεως. τα καταβαλλόμενα ποσά ως αντι- 
σηκώειατα επιστρέφονται κατά το ήμισυ εις τους δικαιούχους τη αιτήσει 
των.

4. Δεν επιστρέφονται τα καταβαλλόμενα ποσά ως:

α. Αντισηκώματα των βάσει ανακριβών στοιχείων ή δικαιολογητι- 
κών απαλασσομένων της στρατεύσεως ή μεταφερομένων εις τους υπό
χρεους εχγυμνάσεως.

β. Χρηματικά πρόστιμα δΓ οιονδήποτε λόγον, εξαιρέσει της περιπτώ- 
σεως της κατωτέρω παραγράφου 6.

5. Τα μη επιστρεφόμενα ποσά αντισηκωμάτων και χρηματικών προ
στίμων περιέρχονται εις τους πόρους του μετοχικού ταμείου του οικείου 
Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

6. Αχρεωστήτως καταβαλλόμενα αντισηκώματα ή χρηματικά πρό
στιμα επιστρέφονται εξ ολοκλήρου εις τους δικαιούχους τη αιτήσει των.

Άρθρον 90

Καθορισμός Καταβαλλομένων Αντισηκωμάτων. Προστίμων και Χρη
ματικών Ποσών δι* Εξαγοράν Στρατιωτικών Υποχρεώσεων - Προθε-

σμίαι

1. Τα υπό του παρόντος προβλεπόμενα αντισηκώματα και χρημα
τικά πρόστιμα ορίζονται, κατά περίπτωσιν, ως κάτωθι:

α. ΔΓ απαλλαγήν εκ της στρατεύσεως δυνάμει των άρθρων 12 κα; 
13: Δραχμαί πέντε χιλιάδες.

β. Διά μεταφοράν εις τους υποχοέους εχγυμνάσεως δυνάμει του άρ
θρου 25: Δραχμαί πεντακόσια:.

γ. ΔΓ έκαστον χρηματικόν πρόστιμον: Δραχμαί πεντακόσιαι.

2. Τα καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά δι' εξαγοράν εκάστου μηνός 
στρατευσίμου υποχρεώσεως (6η τείας, εχγυμνάσεως ή υπολοίπου τού
των) και εκάστου μηνός προσθέτου στρατιωτικής υπηρεσίας καθορίζο
νται. κατά περίπτωσιν, διά διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

3. Τα εν ταις ανωτέρω παραγράφοις 1 και 2 χρηματικά ποσά δύνα- 
νται να αναπροσαρμόζωνται διά διαταγής του ως άνω Υπουργού.

4. ΔΓ ομοίας ως ανωτέρω διαταγής καθορίζονται αι προθεσμία: και 
η εφ άπάξ ή κατά δόσεις καταβολή του χρηματικού ποσού δι* εξαγοράν 
στρατιωτικών υποχρεώσεων, πλην των περιπτώσεων της κατωτέρω 
παραγράφου 5.

5. Οι εξαγοράζοντες τας στρατιωτικός υποχρεώσεις των βάσει των 
κατωτέρω διατάξεων, υποχρεούνται εις την εφ* άπαξ ή εις δύο ίσας εξα
μηνιαίας δόσεις καταβολήν του χρηματικού ποσού ως ακολούθως:

α. Οι υπαγόμενοι εις την υποπαράγραφον 16 του άρθρου 86: Προ της 
εις την Ελλάδα αφίξεως ή εντός της κατά την υποπαράγραφον 1 α του 
σρθρου 94 τριμήνου ελευθέρας εν Ελλάδι παραμονής.

β. Οι υπαγόμενοι εις την υποπαράγραφον 1ε του άρθρου 86: Προ της 
εις την Ελλάδα αφίξεως ή εντός της κατά την υποπαράγραφον 1β του 
σρθρου 94 δωδεκαμήνου ελευθέρας εν Ελλάδι παραμονής.

γ. Οι υπαγόμενοι εις το άρθρον 87: Εντός της κατά την παράγραφον 
2 του αυτού άρθρου εικοσιτετραμήνου ελευθέρας εν Ελλάδι παραμονής.

6. Τα ως άνω καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά ως και τα καταβαλ
λόμενα τοιαύτα βάσει ετέρων διατάξεων του παρόντος περιέρχονται εις 
“ους πόρους του μετοχικού ταμείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνά
μεων.

ΑΠΟΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

‘Αρθρον 91

Κατηγορίαι Ελλήνων Εσωτερικού εις τας οποίας απαγορεύεται η Απο
δημία

1. Εν καιρώ ειρήνης, επιστρατεύσεως (μερικής ή γενικής) ή πολέμου 
απαγορεύεται η αποδημία εις την αλλοδαπήν και η προς τον σκοπόν 
τούτον χορήγησις. ανανέωσις ή θεώρησις διαβατηρίων, ως και η ναυτο- 
λόγησις επί πλοίων εκτελούντων πλόας εις το εξωτερικόν, των ανηκό- 
ντων εις τας ακολούθους κατηγορίας και υπό τους εν αυταίς αναφερομέ- 
νους περιορισμούς:

α. Στρατευσίμων: Από 1ης Ιανουάριου του έτους κατά το οποίον 
άγουν το δέκατον ένατον έτος της ηλικίας.

β. Στρατευσίμων ή οπλιτών της εφεδρείας υπεχόντων οιονδήποτε 
στρατιωτικήν υποχρέωσιν ή υπόλοιπον ταύτης, διατελούντων δε νομί- 
μως εκτός των τάξεων του Στρατεύματος: Μέχρις εκπληρώσεως των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή μέχρις συμπληρώσεως του πεντηκοστού 
έτους της ηλικίας.

γ. Εξαί^ουμένων ή απαλλασσομένων της στρατεύσεως κατά τας δια
τάξεις των άρθρων 10, 12 και 13: Μέχρι συμπληρώσεως του πεντηκο
στού έτους της ηλικίας

8. Διατελούντων εν ανυποταξία (στρατευσίμων ή οπλιτών της εφε
δρείας) ή εν λιποταξία (κληρωτών οιασδήποτε κατηγορίας): Μέχρι συ
μπληρώσεως του πεντηκοστού έτους της ηλικίας.

ε. Στρατευσίμων ή οπλιτών της εφεδρείας υπεχόντων ποινικός συνέ
πειας λόγω ανυποταξίας ή λιποταξίας, ασχέτως ηλικίας.

2. Εφ' όσον υφίστανται ειδικοί λόγοι ή συντρέχουν εξαιρετικαί περι
πτώσεις δύναται, διά διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. να απα- 
γορευθή η αποδημία εις το εξωτερικόν εφ' ωρισμένον χρόνον ή αορίστως 
και κατά κλάσεις ή κατηγορίας και εις πάντα οπλίτην της εφεδρείας 
υποκείμενον εις στράτευσιν κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 ή εξαιοεθέ- 
ντα ή απαλλαγέντα της στρατεύσεως κατά τας διατάξεις των άρθρων 9 
και 14.

Άρθρον 92

Εξαιρέσεις εκ της Απαγορεύσεως προς Αποδημίαν

1. Εκ των ανηκόντων εις τας κατηγορίας των υποπαραγράφων 1 α. 
1β και 1γ του άρθρου 91 δύναται. διά διαταγής του Υπουργού Εθνικής 
Αμύνης, να επιτραπή η αποδημία εις το εξωτερικόν εις του κάτωθι: 

α. Έχοντας απόλυτον ανάγκην μεταβάσεως εις το εξωτερικόν διά 
λόγους υγείας, της ανάγκης ταύτης, ως και του καθ' υπολογισμόν 
απαιτουμένου χρόνου παραμονής εν τω εξωτερικά πιστοποιουμένων 
διά γνωματεύσεως της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου 
Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, εις την οποίαν παραπέμπονται διά διατα
γής του Αρχηγείου του αυτού Κλάδου.

β. Τυγχάνοντας αναβολής κατατάξεως λόγω σπουδών δΓ εκπαιδευ
τικά ιδρύματα του εξωτερικού, ως και εις τους αναμφισβητήτως δι
καιούμενους τοιαύτης αναβολής.

γ. Τυγχάνοντας αναβολής κατατάξεως προς απόκτησιν θαλάσσιος 
υπηρεσίας, ως και εις τους αναμφισβητήτως δικαιούμενους τοιαύτης 
αναβολής.

δ. Μεταβαίνοντας εις την αλλοδαπήν, προκειμένου να εγγραφούν και 
φοιτήσουν εις εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

ε. Μεταβαίνοντας εις την αλλοδαπήν, ομαδικώς ή ατομικώς. διά λό
γους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς ή αθλητικούς.

ζ. Μεταβαίνοντας εις χώρας της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής ή Με
σογείου διά λόγους οικογενειακούς, εμπορικούς, επαγγελματικούς ή 
τουριστικούς.

η. Μεταναστεύοντας ομαδικώς ή ατομικώς.
θ. Κεκτημένους φυλλάδιον ναυτικού προς ναυτολόγησιν επί πλοίων 

εκτελούντων πλόας εις το εξωτερικόν.
ι. Τυγχάνοτας σπογγαλιείς μέλη σπογγαλιευτικών συγκροτημάτων 

ή πληρώματα ναυαγώ σωστικών, ρυμουλκών ή φορτηγών πλοίων χω- 
ρητικότητος μέχρι πεντακοσίων κόρων εκτελούντων μεταφοράς εμπο
ρευμάτων, προκειμένου να ναυτολογηθούν επί πλοίων εκτελούντων 
πλόας εις την Μεσόγειον θάλασσαν ή τον Εύξεινον Πόντον.

κ. Μεταβαίνοντα εις την αλλοδαπήν τέκνα γονέων στρατιωτικών και
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δημοσίων εν γένει υπαλλήλων, υπηρετούντων εις χώρας του εξωτερικού 
και μόνον διά την χώραν εις την οποίαν υπηρετούν οι γονείς των.

2. Η χορήγησις. ανανέωσις η θεώρησις διαβατηρίων ή φυλλαδίων 
ναυτικού των ανηκόντωΦ εις τας περιπτώσεις των ανωτέρω υποπαρα- 
γράφων 1δ. 1ζ και 16 ενεργείται επί τη καταβολή χρηματικής εγγυή- 
σεως.

Εις περίπτωσιν μη επανόδου αυτών εντός της τασσόμενης προθε
σμίας. η καταβληθείσα χρηματική εγγύησις Οι αποδημίαν δεν επιστρέ- 
φεται εις τους δικαιούχους- Αύτη θεωρείται ως πρόστιμον και περιέρχε
ται εις τους πόρους του μετοχικού ταμείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων 
Δυνάμεων, ως αι κείμεναι διατάξεις ορίζουν.

3. Κατ' εξαίρεσιν. οι εκ των υπαγομένων εις την ως άνω υποπαρά
γραφον ]δ τυγχάνοντες υποτροφίας παρ ιδρυμάτων ή κρατικών αρ
χών. εσωτερικού ή εξωτερικού, ως και οι εχ των υπαγομένων εις την 
ανωτέρω υποπαράγραφον 10 έχοντες συμπληρώσει θαλασσίαν υπηρε
σίαν εξ μηνών και άνω δεν υποχρεούνται εις καταβολήν εγγυήσεως.

4. Η χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να επιτραπή η απο
δημία εις το εξωτερικόν των υπαγομένων εις την ανωτέρω παράγραφον
1. η διάρκεια της αποδημίας, αι χώραι εις τας οποίας επιτρέπεται να με
ταβούν. το ποσόν της καταβαλλομένης χρηματικής εγγυήσεως. ως και 
πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται διά διαταγών του Υπουρ
γού Εθνικής Αμύνης.

Άρθρο 93

Αρμόδιαι Αρχαί Παροχής Αδειας προς Χορήγησιν Διαβατηρίων ή Ναυ- 
τολόγησιν

1. Εις τους ανήκοντας εις τας κάτωθι κατηγορίας, εχ των υπαγομέ
νων εις τας διατάξεις του άρθρου 92. η χορήγησις. ανανέωσις ή θεώρη- 
σις διαβατηρίων, ως και η ναυτολόγησις επί πλοίων εκτελούντων πλόας 
εις το εξωτερικόν, ενεργείται παρά των αρμοδίων υπηρεσιών των 
Υπουργείων Εσωτερικών ή Εμπορικής Ναυτιλίας ή των κατά τόπους 
νομαρχιών ή λιμενικών αρχών, κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως του 
Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων:

α. Έχοντες απόλυτον ανάγκην μεταβάσεως εις οιανδήποτε χώραν 
διά λόγους υγείας.

β. Μεταναστεύοντας ομαόικώς ή ατομικώς εις οιανδήποτε χώραν.
γ. Μεταβαίνοντας εις χώρας, καθοριζομένας διά διαταγής του 

Υπουργού Εθνικής Αμύνης. πλην των ναυτιλλομένων γενικώς.
δ. Μεταβαίνοντας εις υπερπόντιους χώρας, πλην των ναυτιλλομένων 

γενικώς και των τυγχανόντων ή δικαιουμένων αναμφισβητήτως ανα
βολής κατατάξεως λόγω σπουδών.

ε. Στρατευσίμους των οποίων επικειται η αρχική πρόσκλησις προς 
κατάταξιν εις το Στράτευμα: Από 1ης Ιουλίου του έτους κατά το οποίον 
άγουν το εικοστόν έτος της ηλικίας, της ημερομηνίας ταύτης δυναμένης 
να τροποποιήται διά διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

2. Κατ εξαίρεσιν. η χορήγησις. ανανέωσις ή θεώρησις διαβατηρίων 
των υπαγομένων εις τας υποπαραγράφους 1ε και 1κ του άρθρου 92 
ενεργείται παρά της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή 
των κατά τόπους νομαρχιών, βάσει πιστοποιητικού του αρμοδίου Στρα
τολογικού Γ ραφείου και σχετικού εγγράφου του οικείου ιδρύματος, συλ
λόγου ή της αρμοδίας δημοσίας αρχής, ανεξαρτήτως των περιορισμών 
και προϋποθέσεων της ανωτέρω παραγράφου 1.

3. Εις επειγούσας περιπτώσεις εκτιμώ μένος παρά των οικείων λιμε
νικών αρχών, η ναυτολόγησις σπαγγαλιέων κα: πληρωμάτων υπαγο
μένων εις την υποπαράγραφον ] t του άρθρου 92. εφ όσον δεν έχει δια- 
ταχθή η πρόσκλησις προς κατάταξιν των στρατευσίμων της αυτής κλά- 
σεως ή κατηγορίας, ενεργείται υπό των ιδίων τούτων αρχών, βάσει 
προσφάτου πιστοποιητικού του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου.

4. Η χορήγησις. ανανέωσις ή θεώρησις διαβατηοίων. ως και η ναυ- 
τολογησις επί πλοίων εκτελούντων πλόας εις το εξωτερικόν των. εκ των 
υπαγομένων -εις τας διατάξεις του άρθρου 92. μη περιλαμβανομένων εις 
τας ανωτέρω παραγράφους 1.2.και 3. ως και των ανηκοντών εις κλά- 
σεις ή κατηγορίας εις τας οποίας δεν απαγορεύεται κατα τας διατάξεις 
του άρθρου 91η αποδημία ή η ναυτολόγησις εις το εξωτερικόν, ενεργεί- 
ται υπό των εν τη ως άνω παραγράφω J αρχών, βάσει πιστοποιητικού 
αποδημίας του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου.

Ειδικως. εις στρατευσίμους ανήκοντας εις κλάσεις κληθείσας ποος 
κατάταξιν. εξαιρέσει των διατελούντων εν αναβολή λόγω σπουδών διά 
σχολάς εξωτερικού ή εν αναβολή κατατάξεως προς απόκτησιν θαλάσ
σιος υπηρεσίας, ως και εις οπλίτας της εφεδρείας υπέχοντας οιανδήποτε 
στρατιωτικήν υπσχσέωσιν ή υπόλοιπον ταύτης. διατελούντας δε νομί- 
μως εκτός των τάξεων του Στρατεύματος, δεν επιτρέπεται η χορήγησις 
πιστοποιητικού προς αποδημίαν τρεις μήνας προ της ημερομηνίας

εκλείφεως των λόγων διά τους οποίους διατιλούν εις την κατάστασιν 
ταύτην.

5. Διά τους μη έχοντας συμπληρώσει το δέκατον όγδοον έτος της 
ηλικίας ουδέν δικαιολογητικόν προς απόοειξιν της στρατολογικής κατα- 
στάσεώς των απαιτείται.

6. Διά πάσαν, λόγω επειγούσης ή εκτάκτου ανάγκης, ετέραν περί- 
πτωσιν αποδημίας μη ρυθμιζομένην υπό των διατάξεων του άρθρου 92 
ή του παοόντος άρθρου αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης. κατό
πιν προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

7. Τα δι εκάστην περίπτωσιν απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έκ- 
δοσιν εγκριτικής διαταγής ή πιστοποιητικού αποδημίας καθορίζονται 
διά διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

Άρθρον 94

Αποδημία Ελλήνων Εξωτερικού

1. Διαμένοντες εις το εξωτερικόν Έλληνες, διατελούντες-νομίμως 
εκτός των τάξεων του Στρατεύματος και ανήκοντες εις τας ακολούθους 
κατηγορίας, αφικνούμενοι εις την ημεδαπήν με διαβατήρια των ημετέ- 
ρων ή ξένων αρχών δύνανται να αναχωρήσουν εξ Ελλάδος εντός της 
δι εκάστην κατηγορίαν οριζομένης προθεσμίας, άνευ ελέγχου της στρα
τολογικής καταστάσεώς των:

α. Εγκατασταθέντες εις το εξωτερικόν ως μετανάσται: Εντός τριών 
μηνών από της αφίξεως και διά μίαν μόνον άφιξιν καθ' έκαστον ημερο
λογιακόν έτος.

β. Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού: Εντός έτους από της αφίξεως και 
καθ' εκάστην άφιξιν.

γ. Αφικνούμενα εις Ελλάδα διά λόγους σπουδών τέκνα ομογενών 
εγκατεστημένων εις το εξωτερικόν: Εντός τριών μηνών από της συμφώ
νους τοις άρθροις 18 και 19 διακοπής ή λήξεως των σπουδών των. υπό 
την προΰπόθεσιν ότι ενεγράφησαν προς φοίτησιν εις οιονδήποτε εκπαι
δευτικόν ίδρυμα κατά το πρώτον μετά την άφιξιν αρχόμενον σπουδαστι
κόν έτος ή εξάμηνον ή εις φροντιστήριον εντός τριών μηνών από της αφί- 
ξεως.

δ. Ενταχθέντες εις την Αγιογραφικήν Αδελφότητα ή μονάζοντες: 
Εντός τριμήνου από της ημερομηνίας της χορηγήσεως της προς τούτο 
αδείας ή. προκειμένου περί τοιαύτης διά λόγους υγείας, προ της λήξεως 
της σχετικής αόειας.

Διά τους εκ τούτων αφικνουμένους διά λόγους σπουδών ισχύει η 
ανωτέρω υποπαράγραφος γ.

2. Ομοίως, απαλάσσονται του ελέγχου της στρατολογικής καταστά- 
σεως των διά το ακόλουθον χρονικόν διάστημα αι κάτωθι κατηγορίαι 
Ελλήνων, ασχέτως εάν υπέχουν στρατιωτικάς υποχρεώσεις εξ οιασδή- 
ποτε αιτίας:

α. Οι ευρισκόμενοι εις το εξωτερικόν, εφ' όσον αφικνούνται εις Ελ
λάδα. ίνα υπηρετήσουν υφ* οιανδήποτε ιδιότητα εις τας Οιά διαταγής 
του Υπουργού Εθνικής Αμύνης καθοριζομένας υπηρεσίας, εγκατεστη
μένος εις την ημεδαπήν και ανηκούσας εις Κράτη συνδεόμενα διά συμ- 
μαχίας ή'φιλίας μετά της Ελλάδος: Κατά τον χρόνον της εν τη ημεδαπή 
διαμονής υπό την ανωτέρω ιδιότητα και επί τρεις μήνας από της ημερο
μηνίας κατά την οποίαν έπαυσαν να υπηρετούν εις τας υπηρεσίας ταύ- 
τας.

β. Οι έχοντες την ιδιότητα του αντιπροσώπου (υπό την καθορίζομε- 
νην εν τω ειόικώ νόιχω έννοιαν) ή του υπαλλήλου του Οργανισμού Ηνω
μένων Εθνών: Κατά τον χρόνον της εν τη ημεδαπή επισκέφεως ή διε- 
λεύσεως εκ ταύτης εν τη ενασκήσει των καθηκόντων της αρμοδιότητός 
των και επί ένα μήνα από της ημερομηνίας κατά την οποίαν έπαυσαν να 
ασκούν τα καθήκοντα ταύτα.

Των εκ τούτων ανυπότακτων αναστέλλεται η επί τη πράξε: ταύτη 
ποινική, δίωξις. 6Γ όσον χρόνον απαλλάσσονται εκ του ελέγχου της 
στρατολογικής καταστάσεώς των.

3. Κατ εξαίρεσιν. δύνανται διά διαταγής του Υπουργού Εθνικής 
Αμύνης να απαλλάσοωντα: του ελέγχου της στρατολογικής καταστά
σεώς των και διά περιωρισμένον χρονικόν διάστημα, καθοριζόμενον διά 
της αυτής διαταγής. Έλληνες το γένος αφικνούμενοι εις ημεδαπήν ομα- 
δικώς ή μεμονωμένως. υπό τον όρον ότι έχουν την ιδιότητα μέλους ορ- 
γανώσεως. συλλόγου ή κοινότητος Ελλήνων του εξωτερικού, ασχέτως 
εάν υπέχουν στρατιωτικός υποχρεώσεις εξ οιασόήποτε αιτίας, πλην των 
υπεχόντων τοιαύτας λόγω λιποταξίας.

Των εκ τούτων ανυπότακτων αναστέλλεται η επί τη πράξει ταύτη 
ποινική δίωξις. δ: όσον χρόνον απαλλάσσονται εκ του ελέγχου της 
στρατολογικής καταστάσεώς των.

4. Οι μη εμπιπτοντες εις τας διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 
1.2 και 3 Ελληνες, διαμένοντες εις το εξωτερικόν και αφικνούμενοι εις
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την ημεδαπήν υπάγονται, ως προς τον έλεγχον της στρατολογικής κα- 
ταστάσεώς των δι αποδημίαν ή ναυτολόγησή. εις τας διατάξεις των 
άοθρων 91 έως 93.

5. Η χορήγησις. ανανέωσις ή επέκτασις των διαβατηρίων, ως και η 
ναυτολό-^ησις των εις το εξωτερικόν διαμενόντων Ελλήνων ενεργείται 
πασά των αρμοδίων ελληνικών προξενικών αρχών, κατά τα ειδικώτε- 
οον διά διαταγής του Τπουργού Εθνικής Λμύνης καθοριζόμενα.

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 91 έχει εφαρμογήν και εν προκει- 
μένω.

Άρθρον 95

Παρακολούθησις Αποδημοΰντων Οπλιτών της Εφεδρείας

Ata τους εξ Ελλάδος σναχωροΰντας οπλίτας της εφεδρείας, ως και 
τους εκ τούτων επανερχόμενους εις την ημεδαπήν αι οικείαι αστυνομι- 
καί ή λιμενικαί αρχαί υποχρεούνται να γνωρίζουν σχετικώς εις τα αρμό
δια Στρατολογικά Γραφεία, κατά τα ειδικώτερον διά διαταγής του 
Τπουργού Εθνικής Αμύνης καθοριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ 

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 

ΤΜΗΜΑ 25

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΤΑΚΤΩΝ

'Αρθρον 96

Διαδικασίαι Κατατάξεως

1. Εν ειρήνη ή μερική επιστρατεύσει είναι δυνατή η εθελούσια κατά- 
ταξις εις το Στράτευμα στρατευσίμων ως κληρωτών προτάκτων προς 
εκπλήρωσιν της στρατευσίμου υποχρεώσεως αυτών, μετά την συμπλή- 
ρωσιν του δεκάτου εβδόμου έτους της ηλικίας και προ της κατά τα εν 
άρθρω 42 προσκλήσεώς των.

2. Τα απαιτούμενα προσόντα, τα σχετικά προς απόδειξιν τούτων δι- 
καιολογητικά. ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής των. ως και πάσα 
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται διά διαταγής του Τπουργού Εθνι
κής Αμύνης.

3. Δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να ανακαλέσουν εγγράφως υποβληθεί- 
σαν αίτησιν περί κατατάξεώς των ως προτάκτων, εντός τριμήνου από 
της ημερομηνίας καταθέσεως ταύτης.

Άρθρον 97

Πρόσκλησις - Κατά ταξις

1. Ο αριθμός των κατ' έτος κατατασσομένων προτάκτων εις έκαστον 
Κλάδον Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται διά διαταγής του Αρχηγείου 
Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου 
Κλάδου.

2. Ούτοι κατατάσσονται εις τον Κλάδον Ενόπλων Δυνάμεων διά τον 
οποίον έχουν επλεγή οριστικώς. Διά τους μη επιλεγέντας εφαρμόζονται 
αι διατάξεις του άρθρου 38.

3. Η πρόσκλησις προς κατάταξιν ενεργείται δι ονομαστικής διατα
γής του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Οι εκπροθέσμως ή ουδόλως κατατασσόμενοι κηρύσσονται ανυπό
τακτοι και υπέχουν τας εν Κεφαλαίω Ζ οριζομένας συνέπειας.

Άρθρον 98

Δικαιώματα χαι Υποχρεώσεις

1. Οι πρότακτοι δικαιούνται απαλλαγής εκ της στρατεύσεως δΓ οικο
γενειακούς λόγους (άρθρον 14) ή μεταφοράς εις υπσχρέους εκγυμνά- 
·3εως (άρθρον 25).

2. Διά την κατά τα ως άνω απαλλαγήν εκ της στρατεύσεως ή μετα
φοράν εις τους υπσχρέους εκγυμνάσεως, ούτοι δύνανται να υποβάλλουν 
“α σχετικά δικαιολογητικά εντός των διά τους στρατευσίμους της κλά- 
°*ως εις την οποίαν ανήκουν καθοριζομένων κατά τας διατάξεις του άρ- 
θρου 28 προθεσμιών.

Εάν δεν έχη καθορισθή η τοιαύτη προθεσμία, δύνανται να υποβάλ- 
Αουν τα σχετικά δικαιολογητικά από της ημερομηνίας καταθέσεως της 
αιτήσεως περί κατατάξεώς των ως προτάκτων, ότε και εφαρμόζονται αι 
οιατάξεις του άρθρου 29. Οι υποβάλλοντες τα δικαιολογητικά μετά την 
Ημερομηνίαν κατατάξεώς των υπέχουν το υπό της υποπαραγράφου 1γ 
'ου άρθρου 90 οριζόμενσν χρηματικόν πρόστιμον. εκτός εάν οι σχετικοί 
Αογοι έχουν επέλθει μετά την ημερομηνίαν καταθέσεως της αιτήσεως

περί κατατάξεώς των ως ποοτάκτων.
3. Οι πρότακτοι δεν δικαιούνται αναβολής κατατάξεώς λόγω σπου

δών ή προς απόκτησιν θαλασσίας υπηρεσίας (άρθρα 15 και 16). ουδέ 
τοιαύτης λόγω υπηρετούντος αδελφού (άρθρον 231. Αντιθέτως παρέ
χουν το κατά τας διατάξεις του άρθρου 23 δικαίωμα της αναβολής.

4. Δεν εξαιρούνται, ωσαύτως, της στρατεύσεως λόγω περιβολής μο
ναχικού σχήματος (άρθρον 10), ουδέ απαλλάσσονται ταύτης ως σπου- 
δασταί ή απόφοιτοι θεολογικών σχολών (άρθρον 12) ή ως θρησκευτικοί 
λειτουργοί Ισραηλίται και Μουσουλμάνοι ((άρθρον 13).

5. Δι απάσας τας κοιπάς περιπτώσεις υπάγονται εις τας αντιστοί
χους διατάξεις του παρόντος, τας αφορώσας εις τους στρατευσίμους, 
τους κληρωτούς ή τους κληρωτούς παρατεταμένης θητείας ή παρατετσ- 
μένης εκγυμνάσεως.

ΤΜΗΜΑ 26

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Άρθρον 99

Εθελούσια Κατάταξις εν Ειρήνη ή Μερική Επιστρατεύσει

1. Εν ειρήνη ή μερική επιστρατεύσει πας 'Ελλην δύναται μετά την συ- 
μπλήρωσιν του δεκάτου έκτου έτους της ηλικίας να καταταγή εθελου
σίως εις το Στράτευμ: ή εις παραγωγικάς σχολάς στελεχών τούτου, 
κατά τα καθοριζόμενα διά των σχετικών ειδικών νόμων.

Κατ' εξαίρεσιν. εις τας παραγωγικάς σχολάς υπαξιωματικών του 
Στρατεύματος δύνανται να κατατάσσωνται εθελουσίως και μετά την συ- 
μπλήρωσιν του δεκάτου τρίτου έτους της ηλικίας.

2. Οι ως άνω εθελουσίως κατατασσόμενοι αναλαμβάνουν στρατιωτι
κήν υποχρέωσιν. της οποίας η διάρκεια καθορίζεται υπό των αυτών ειδι
κών νόμων.

3. Οι ούτω κατατασσόμενοι ανήκουν εις στρατολογικήν κλάσιν ως εν 
άρθρω 3 ορίζεται.

Άρθρον 100

Εθελούσια Κατάταξις εν Γενική Επιστρατεύσει ή Πολέμω

1. Εν γενική επιστρατεύσει ή πολέμω δύναται. κατόπιν διαταγής του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης, να κατατάσσωνται εθελουσίως εις το Στρά
τευμα στρατεύσιμοι ή οπλίται της εφεδρείας, ανήκοντες εις κλάσεις ή 
κατηγορίας μη κληθείσας υπό τα όπλα.

2. Ομοίως, δύναται να επιτραπή και η εθελούσια κατάταξις ομογε
νών ξένων υπηκόων. Οι ούτω κατατασσόμενοι δύνανται να αποκτήσουν 
την Ελληνικήν ιθαγένειαν, κατά τας διατάξεις του σχετικού ειδικού νό
μου.

3. Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατασσόμενοι αναλαμβάνουν 
την υποχρέωσή να υπηρετήσουν εις τον Κλάδον των Ενόπλων Δυνά
μεων εις τον οποίον κατετάγησαν, εν πολέμω μεν καθ' όλην την διάρ
κειαν τούτου, εν γενική δε επιστρατεύσει δι' όσον χρόνον θεωρείται επι
βεβλημένη η παραμονή αυτών υπό τα όπλα. Οι ως στρατεύσιμοι κατα- 
τασσόμενοι και απολυόμενοι μετά την συμπλήρωσιν εξαμήνου τουλάχι
στον στρατιωτικής υπηρεσίας, θεωρούνται ως εκπληρώσαντες την 
στρατεύσιμον υποχρέωσιν των.

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 99 ισχύει και εν προκειμένω.

'.Αρθρο 101

Εθελούσια Κατάταξις εις Σώματα μη Ανήκοντα εις το Στράτευμα

1. Αι εις οπλίτας ανάγκαι των Σωμάτων Χωροφυλακής και Λιμενι
κού, ως και αι εις αστυνομικούς υπαλλήλους τοιαύται του Σώματος της 
Αστυνομίας Πόλεων καλύπτονται δΓ εθελούσιας κατατάξεως εκ των εγ
γεγραμμένων εις την εφεδρείαν των Σωμάτων Χωροφυλακής, Λιμενι
κού και Πυροσβεστικού, εκ των διατεθέντων εφέδρων εις την Αστυνο
μίαν Πόλεων, ως και εκ των εχόντων απαλλαγή της στρατεύσεως.

2. Κατ' εξαίρεσιν. προς συμπλήρωσιν των αναγκών των ανωτέρω 
Σωμάτων δύναται διά διαταγής του Υπουργού Εθνικής .Αμύνης, κατό
πιν αποφάσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης. να επι
τροπή εις ταύτα εθελούσια κατάταξις και στρατευσίμων, διατελούντων 
νομίμως εκτός του Στρατεύματος.

Ο εξ εκάστης κλάσεως ή κατηγορίας αριθμός των ούτω κατατασσο
μένων καθορίζεται διά της αυτής ως άνω αποφάσεως. αι δε γραμματι
κοί γνώσεις και τα επαγγέλματα αυτών, ως και πάσα αναγκαία σχε
τική λεπτομέρεια καθορίζονται διά διαταγής του Υπουργού Εθνικής 
Αμύνης.

3. Η κατάταξις στρατευσίμων νομίμως διατελούντων εκτός των τά
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ξεων του Στρατεύματος εις τα; παραγωγικός σχολάς στελεχών των 
ανωτέρω Σωμάτων, προς πλήρωσιν των αναγκών αυτών, είναι δυνατή 
συμφώνω; προς τους σχετικούς ειδικούς νόμους.

ΤΜΗΜΑ 27
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΘΕΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Άρθρον 102

Υπολογισμός Χρόνου Κατατασσομένων εις το Στράτευμα

1. Η εθελούσια υποχρέωσις των κατά τα άρθρα 99 και 100 κατα
τασσομένων εις το Στράτευμα άρχεται διανυομένη από της ημερομηνίας 
κατατάξεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται υπό των σχετικών ειδικών νό
μων.

2. Ως προς τον υπολογιζόμενον χρόνον στρατιωτικής υπηρεσίας των 
εθελουσίως κατατασσομένων. έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις των εκά- 
στστε ισχυόντων ειδικών νόμων δια τους κατατασσομένους συμφώνω; 
τω άρθρω 99, αι τοιαύται δε των άρθρων 52,53 και 72, δια τους συμ- 
φώνως τω άρθρω 100 κατατασσομένους.

3. Δια τον υπολογισμόν ως χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του χρό
νου φοιτήσεως των εις παραγωγικός σχολάς στελεχών του Στρατεύμα
τος κατατασσομένων ορίζουν οι σχετικοί ειδικοί νόμοι περί των σχολών 
τούτων.

Άρθρον 103

Υπολογισμός Χρόνου Κατατασσομένων εις Σώματα 
μη Ανήκοντα εις το Στράτευμα

1. Η εθελούσια υποχρέωσις των κατά το άρθρον 101 κατατασσομέ
νων εις τα Σώματα Χωροφυλακής και Λιμενικού άρχεται διανυομένη 
από της ημερομηνίας κατατάξεως. των κατατασσομένων δε εις το 
Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων από της ημερομηνίας την οποίαν ορίζει 
ο σχετικός ειδικός νόμος.

2. Ο υπολογιζόμενος ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας εκ του χρό
νου υπηρεσίας εις τα ως άνω Σώματα, ως και εκ του χρόνου φοιτήσεως 
εν ταις παραγωγικαίς σχολαίς στελεχών τούτων ορίζεται υπό των σχε
τικών ειδικών νόμων.

3. Οι κατατασσόμενοι εις το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων στρατεύ
σιμοι, απολυόμενοι ή παραιτούμενοι προ της συμπληρώσεως πενταε
τούς υπηρεσίας, υπέχουν πλήρεις στρατιωτικός υποχρεώσεις, μη υπο- 
λογιζομένου του εν τω Σωματι τούτω χρόνου υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'
ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 28 
ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Άρθρον 104

Άρθρον 28
Προϋποθέσεις Διορθώσεως Ηλικίας

1. Η εν τω μητρώω αρρένων αναγραφόμενη ηλικία έκαστου διορθού- 
ται. εάν δεν είναι σύμφωνος προς την ληξιαρχικήν πράξιν, την συντα- 
χθείσαν εντός ενενήκοντα ημερών από της γεννήσεως.

2. Τα παρά ξένων αρμοδίων αρχών σννταοσόμενα κατά την εκάστοτε 
ισχύουσαν νομοθεσίαν του οικείου Κράτους έγγραφα, εκ των οποίων 
προκύπτει το έτος γεννήσεως των εις το εξωτερικόν γεννηθέντων αρρέ
νων Ελλήνων, ούνανται να έχουν εν Ελλάοι αποδεικτικήν ισχύν ληξιαρ
χικής πράξεως γεννήσεως. ως προς την διόρθωσιν της ηλικίας τούτων, 
κατά το ειδικώτερον δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης καθο
ριζόμενα.

Άρθρον 105

Διαδικασία Διορθώσεως Ηλικίας

1. Η προς διόρθωσιν της ηλικίας αίτησις μετ’ αποσπάσματος ληξιαρ
χικής πράξεως γεννήσεως υποβάλλεται εις το αρμόδιον Στρατολογικόν 
Γραφείον μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίον ο ενδιαφερό
μενος συμπληροί το δ εκατόν όγδοον έτος της ηλικίας, ως τούτο προκύ
πτει, είτε εκ της εις το μητρώσν αρρένων εγγραφής εάν πρόκειται περί 
μεταφοράς εις νεώτερον έτος γεννήσεως. είτε εκ της προσαγομένης λη
ξιαρχικής πράξεως γεννήσεως εάν πρόκειται περί μεταφοράς εις πα- 
λαιότερον έτος γεννήσεως.

2. Η διόρθωσις της ηλικίας ενεργείται δι αποφάσεως του οικείου νο

μάρχου. κατόπιν προτάσεως του διευθυντού του αρμοδίου Στρατολογι
κού Γραφείου.

Εις περίπτωσιν διαφωνίας αποφασίζει δια διαταγής οριστικώς και 
ανεκκλήτους ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προτάσεως του Αρ
χηγείου Στρατού.

Άρθρον 106 

Αναθεώρησές ηλικίας

1. Είναι δυνατή προσέτι η αναθεώρησις της εν τω μητρώω αρρένων 
αναγραφομένη ηλικίας έκαστου.

2. Η τοιαύτη αναθεώρησις ενεργείται ως ακολούθως:
α. Κατόπιν προτάσεως των αρμοδίων αρχών, εφ’ όσον υφίστανται εν

δείξεις ότι εσφαλμένως καθωρίσθη η ηλικία ή ότι συνετελέσθη υπό 
εσφαλμένον έτος γεννήσεως η εγγραφή εις τα μητρώα αρρένων. λόγω 
πλημμελούς ενεργείας ή παραλείΦεως των αρμοδίων αρχών, συμβου
λίων ή επιτροπών.

β. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης μετά των 
σχετικών αποδεικτικών στοιχείων εις την οικείαν νομαρχίαν.

3. Και* αμφοτέρας τας ως άνω περιπτώσεις, η αναθεώρησις είναι δυ
νατή μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίον οι ενδιαφερόμε
νοι συμπληρούν το πεντηκοστόν έτος της ηλικίας. Πέραν του έτους τού
του είναι δυνατή, μόνον εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει δεκαετία από του κα
θορισμού της υπό αναθεώρησιν ηλικίας.

4. Ο: προς αναθεώρησιν της ηλικίας δύνανται δια διαταγής του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του οι
κείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, να παραπέμπωνται εις υγειονομικήν 
επιτροπήν των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία γνωματεύει περί της πραγ
ματικής ηλικίας των παραπεμπομένων.

5. Επί της αναθεωρήσιως της ηλικίας αποφαίνεται δια διαταγής ο 
Υπουργός Εθνικής Αμύνης. λαμβανομένης επί πλέον υπ’ όψιν και της 
σχετικής γνωματεύσεως δια τους ως ανωτέρω παραπεμπομένους εις 
υγειονομικήν επιτροπήν.

6. Οι πρφαπεμπόμενοι προς αναθεώρησιν της ηλικίας εις υγειονομι
κός επίτροπός των ενόπλων Δυνάμεων και μη παρουσιαζόμενοι εις ταύ- 
τας εντός της τασσομένης προσθεσμίας:

α. Παραμένουν εις το έτος γεννήσεως υπό το οποίον φέρονται εγγε- 
γραμένοι εις τα μητρώα αρρένων Δήμου ή Κοινότητος του Κράτους, έαν 
η αναθεώρησις διατάσσηται κατόπιν αιτήσεως.

β. Προσάγονται κατόπιν διαταγής του Αρχηγείου του οικείου Κλά
δου Ενόπλων Δυνάμεων εις τας εν λόγω επίτροπός προς καθοοισμόν 
της πραγματικής ηλικίας αυτών, εάν η αναθεώρησις ενεργήται αυτε- 
παγγέλτως.

ΤΜΗΜΑ 29
ΕΠΑ.ΝΕΞΕΤΑΣΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ 

Άρθρον 107

Προϋποθέσεις Επανεντάξεως

1. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται, κατόπιν προτάσεως του 
Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, να διατάσσει την 
επανεξέτασιν ομαδικώς ή μεμονωμένως. των μη εχόντων υπερβή το πε
ντηκοστόν έτος της ηλικίας και κριθέντων παρ’ οιουδήποτε συμβουλίου 
ή επιτροπής, από απόψεως σωματικής ικανότητος. ικανών οιασδήποτε 
κατηγορίας ή ακαταλλήλων, ως και των εχόντων τύχει αναβολής δια 
λόγους υγείας, ασχέτως εάν έληξεν ή μη αύτη.

2. Η τοιαύτη επανεξέτασές ενεργείται ως ακολούθως:
α. Αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, εφ’ όσον 

υφίστανται ενδείξεις ότι τα αρμόδια όργανα ενήργησαν πλημμελούς ή 
μεροληπτικώς ή οσάκις πρόκειται περ: παθήσεως ιαθείσης ή εάν έχουν 
καταστή μεταγενεστέρους καταφανώ; ακατάλληλοι.

β. Κατόπιν καταγγελίας ότι δια την τοιαύτην κοίσιν της σωματικής 
ικανότητος εχώρησε πλημμελής ή μεροληπτική ενέργεια των αρμοδίων 
οργάνων.

3. Οσάκις διαπιστούται ότι η κρίσις της σωματικής ικανότητος εγέ- 
νετο πλημμελώς ή μεροληπτικώς. ενεργούνται τα κεκανονισμένα προς 
επιβολήν των νομίμων κυρώσεων κατά των υπευθύνων.

Άρθρον 108

Διαδικασία Επανεξετάσεως

1. Δια των διαταγών επανεξετάσεως καθορίζονται αι υγειονομικά: 
επιτροπαί των Ενόπκων Δυνάμεων εις τας οποίας παραπέμπονται ο. 
επανεξεταζόμενου ως και η προθεσμία παρουσιάσεως εις ταύτας.
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2. Δια διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως 
του Αρχηγείου του οικείου κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, είναι δυνατόν 
να συνιστωνται προς τον σκοπόν τούτον ειδικοί υγειονομικοί επίτροποί.

3. Αι ως άνω υγειονομικοί επίτροποί ποοβαινουν εις την εξέτασιν της 
σωματικής ικανότητος των παρουσιαζομένων κατά εν άρθροις 48 και 
50 οριζόμενα και αποφαινονται περί τούτης οριστικώς. επικυοούσαι ή 
τοοποποιούσαι τας ποογενεστέοας σχετικός αποφάσεις ή γνωματεύσεις 
οιουδήποτε συμβουλίου ή επιτροπής.

4. Επί περιπτώσεων μεμονωμένων επανεξετάσεων της σωματικής 
ικανότητος οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν σχετικής προς τούτο γνωμοδο- 
τήσεως της διευθύνσεως υγειονομικού του Αρχηγείου του οικείου Κλά
δου Ενόπλων Δυνάμεων, παραπέμπονται εις τας υφιστάμενος υγειονο
μικός επίτροπός των Ενόπλων Δυνάμεων και κρίνονται ως ορίζεται εις 
την ανωτέρω παράγραφον 3.

5. Δια τους λόγω σωματικής βλάβης ή παθήσεως μη δυναμένους να 
αετακινηθούν. ίνα παρουσιασθούν εις τας αρμοδίας υγειονομικός επί
τροπός προς επανεξέτασιν. αι επίτροποί αύται αποφαινονται επί τη βά
σει των εν άρθρω 44 οριζομένων δικαιολογητικών. άνευ αυτοπροσώπου 
παοουσιάσεως των επανεξεταζομένων.

6. Τα της εςετάσεως της σωιχατικής ικανότητος των ευρισκομένων 
εις το εξωτερικόν ρυθμίζονται δια της διαταγής επανεξετάσεως.

Άρθρον 109

Συνέπειαι μη Παρουσιαζομένων προς Επανεξέτασιν

1. Οι εχ των παραπεμπομένων προς επανεξέτασιν της σωματικής 
ικανότητάς των έχοντες κριθή προ της τοιαύτης παραπομπής ακατάλ
ληλοι δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν εν γένει ή ικανοί οιασδήποτε κα
τηγορίας, εφ’ όσον δεν παρουσιασθούν προς επαναξέτασιν ή. οι εκ τού
των μη δυνάμενοι να μετακινηθούν, εφ' όσον δεν ενεργήσουν ως εν τη 
παραγράφω 5 του άρθρου 108 ορίζεται, λογίζονται αυτοδικαίως και 
άνευ ετέρας διατυπώσεως:

α. ικανοί κατηγορίας πρώτης, εάν η αναθεώρησις διετάχθη αυτε- 
παγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, ασχέτως της κατηγορίας εις την 
οποίαν είχον ενταχθή.

β. Ως καλώς κριθέντες προ της τοιαύτης παραπομπής (ικανοί οιασ
δήποτε κατηγορίας ή ακατάλληλοι), εάν η αναθεώρησις διετάχθη κατό
πιν σχετικής αιτήσεώς των.

2. Των εν αναβολή λόγω υγείας διατελούντων και μη παρουσιαζομέ- 
νων προς επανεξέτασιν. η αναβολή Θεωρείται λήγουσα άμα τη παρελεύ- 
σει της προς παρουσίασή τασσομένης προθεσμίας δΓ επανεξέτασιν. Ού- 
τοι λογίζονται μετά ταύτα ικανοί κατηγορίας πρώτης, ασχέτως της κα
τηγορίας σωματικής ικανότητος εις την οποίαν είχον ενταχθή.

'Αρθρον 110

Στρατιωτικοί Υποχρεώσεις Επανεξεταζόμενων

1. Οι κατά τας διατάξεις της υποπαραγράφου Ια και της παραγρά
φου 2 του άρθρου 109 λογιζόμενοι ικανοί κατηγορίας πρώτης υπέχουν 
τας εκ του τοιούτου λογισμού αυτών απορρεούσας στρατιωτικός υπο
χρεώσεις. ως και τα προσθέτους στρατιωτικός υπηρεσίας τας τυχόν 
εχούσας επιβληθή αυτοίς προ της ημερομηνίας κατά την οποίαν υπεχρε- 
ούντο προς επανεξέτασιν.

Η ΟιανυΘείσα υπηρεσία αυτών προ της ανωτέρω ημερομηνίας προ- 
σμετρείται δια την κάλυΦιν των ως άνω υποχρεώσεων.

2. Οι παρουσιαζόμενοι προς επανεξέτασιν. εάν:
α. Κρίνωνται ακατάλληλοι, εξαιρούνται της στρατέύσεως ή της εκ- 

πληρώσεως οιασδήποτε στρατιωτικής υπσχρεώσεως.
β. Κρίνωνται ικανοί οιασδήποτε κατηγορίας, υπέχουν τας εν τη ως 

άνω παραγράφω 1 αναφερομένας υποχρεώσεις τας απορρεούσας εκ της 
κατηγορίας εις την οποίαν ενετάχθησαν.

γ. Λαμβάνουν αναβολήν λόγω υγείας ή κρίνωνται όπως συνεχίσουν 
χορηγηθείσαν τοιαύτην προ της αναθεωρήσεως, υποχρεούνται προς κα- 
τάταξιν μετά την λήξιν της αναβολής, κατά τα ειδικώτερον καθοριζό
μενα δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως 
~ου Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Οι κατά τας διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 και της ως 
άνω υποπαραγράφου 2β λογιζόμενοι ή κρινόμενοι ικανοί δύνανται. δΓ 
Ομοιας ως άνω διαταγής, να καλώνται προς κατάταξιν εις το Στρά
τευμα δΓ εκπλήρωσιν των οφειλομένων στρατιωτικών υποχρεώσεών 
των.

Οι εκπροθέσμους ή ουδόλως κατατασσόμενοι κηρύσσονται ανυπότα
κτοι και υπέχουν τας εν Κεφαλαίου Ζ' οριζομένας συνέπειας.

ΤΜΗΜΑ 30
Ε1ΔΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άοθρον 111

Υποχρεώσεις προς Εκτέλεσιν Υπηρεσίας εις Εθνοφυλακήν

Εν καιοώ ειρήνης επιστρατεύσεως (μερικής ή γενικής) ή πολέμου δύ- 
ναται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου 
Στρατού, να καλή ιδιώτας προς εκτέλεσιν στρατιωτικής υπηρεσίας εις 
την Εθνοφυλακήν, κατά τας διατάξεις του σχετικού προς τούτο νόμου, 
ασχέτως των υπό του παρόντος καθοριζομένων στρατιωτικών υποχρε
ώσεων αυτών.

Άρθρον 112

Υποχρεώσεις ως προς την Απόδειξιν Στρατολογικής Καταστάσεως

1. Απόντες οι εν Ελλάδι όιαμένοντες υποχρεούνται να είναι εφωδια- 
σμένοι δια των κάτωθι πιστοποιητικών, προς απόδειξιν της στρατολογι
κής καταστάσεως αυτών:

α. Οι Έλληνες υπήκοοι, απο 1ης Ιανουάριου του έτους κατά το 
οποίον άγουν το δέκατον ένατον έτος της ηλικίας μέχοι 31ης Δεκεμ
βρίου του έτους κατά το οποίον συμπληρούν το πεντηκοστόν τοιούτον: 
Απολυτήριον Μονάδος (κανονικόν ή προσωρινόν) ή πιστοποιητικόν 
στρατολογικής καταστάσεως του αρμό δ·- υ Στρατολογικού Γραφείου, 
εκ του οποίου να προκύπτη ότι εξεπλήρωσαν τας στρατιωτικός υποχοε- 
ώσεις των ή ότι διατελούν νομίμως εκτός των τάξεων του Στρατεύμα
τος.

β. Οι επικαλούμενοι ξένην υπηκοότητα και άγοντες την εν τη ανω
τέρω υποπαραγράφω α ηλικίαν:

(1) Ομογενείς: Πιστοποιητικόν αλλοδαπής ιθαγένειας, εκδιδόμενον 
παρά του Υπουργείου Εσωτερικών.

(2) Αλλογενείς, γεννηθέντες και κατοικούντες εν Ελλάδι: Το εν τη 
ανωτέρω υποπαραγράφω β(1) πιστοποιητικόν.

(3) Λοιποί μη υπαγόμενοι εις τας ως άνω υποπαραγράφους β (1) και 
β (2): Πιστοποιητικόν ιθαγένειας της αρμοδίας αλλοδαπής αρχής.

γ. Οι μη δυνάμενοι να αποδείξουν την κτήσιν ελληνικής ή ξένης ιθα
γένειας και άγοντες την αυτήν ως άνω ηλικίαν: Σχετικόν πιστοποιητι- 
κόν του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχοι καθορισμού της ιθαγένειας αυ
τών.

2. Εις τους μη εφωδιασμένους δια των ανωτέρω πιστοποιητικών, 
ασχέτως εάν τυγχάνουν ή στρατολογικούς τακτοποιημένοι, δύνανται να 
επιβάλληται δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προ
τάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, χρη
ματικόν πρόστιμον μέχρι 5.000 δραχμών, βεβαιούμενον και εισπραττό- 
μενον κατά τας διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

3. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος ή ετέρων νόμων 
έχουν αποδεκτικήν ισχύν πρωτοτύπου πιστοποιητικού στρατολογικής 
καταστάσεως και τα φωτοαντίγραφα των οιουδήποτε τύπου πιστοποιη
τικών, των εκδιδομένων παρά των αρμοδίων Στρατολογικών Γρα
φείων, εφ* όσον τα τοιαύτα φωτοαντίγραφα έχουν επικυρωθή υπό των 
ιδίων τούτων Γραφείων και έχουν χαστοσημανθή κατά τας διατάξεις 
του περί χαρτοσήμου νόμου. Η ημερομηνία επικύρωσε ως του φωτοαντι
γράφου Θεωρείται ως τοιαύτη εκδόσεως του αντιστοίχου πιστοποιητι
κού.

Άρθρον 113

Υπσχοεώσεις Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Απαγορεύεται η εγγραφή των αρρένων τέκνων Ελλήνων υπηκόων 
εις την πρώτην τάξιν των εν τη ημεδαπή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. δημοσίων ή ιδιωτικών, ελληνικών ή αλλο
δαπών. άνευ προσκομίσεως εις τον διευθυντήν των ιδρυμάτων τούτων 
πιστοποιητικού περί εγγραφής αυτών εις τα μητρώα αρρένων Δήμου ή 
Κοινότητος του Κράτους, εκδιδομένου υπό του αρμοδίου δημάρχου ή 
προέδρου κοινότητος.

Η απαγόρευσις αύτη ισχύει και δια τους μη έχοντας φοιτήσει εις 
τοιούτον ίδρυμα και εγγραφομένους το πρώτον απ' ευθείας εις οιανδή- 
ποτε ετέραν τάξιν οιουδήποτε εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής.

2. Οι επικαλούμενοι ξένην υπηκοότητα άρρενες, ως και οι μη δυνά- 
μενοι να αποδείξουν την κτήσιν ελληνικής ή ξένης ιθαγένειας, προκει- 
μένου να εγγραφούν εις οιονδήποτε εκπαιδευτικόν ίδρυμα της ημεδα
πής οφελουν να παραδίδουν εις τον διευθυντήν τούτου τα εις τας υπο- 
παραγράφους 1β ή 1γ του άρθρου 112 οριζόμενα δι εκάστην περίπτω- 
σιν πιστοποιητικά.

3. Τα υπό τας προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 94
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αα>ιχνούμ£να εν Ελλάδι δια λόγους σπουδών τέκνα ομογενών εγκατε
στημένων εις το εξωτερικόν, απαλλάσσονται της υπό των ανωτέρω πα
ραγράφων 1 κα.ι 2 υπσχρεώσεως.

4. Οι διευθυνταί των ανωτέρω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. ’Ελληνες 
ή αλλοδαποί, υπσχρεούνται όπως:

α. Ε^γράοουν εις τα σχετικά αυτών βιβλία τα εκ των πιστοποιητικών 
προκύπτσντα στοιχεία εγγραφής των μαθητών ή σπουδαστών εις τα μη
τρώα αρρένων. εν πεοιπτώσει δε μετεγγραφής ή απολΰσεως τούτων 
αναγράφουν τα τοιαύτα στοιχεία εις τους χορηγουμένους τίτλους σπου
δών.

β. Μη προβαίνουν εις εγγραφήν ουδενός εις το εκπαιδευτικόν ίδρυμα, 
άνευ προσκομίσεως των ως άνω οριζομένων πιστοποιητικών, πλην των 
αποδεδειγμένως Ελλήνων υπηκόων μη εγγεγραμμένων εις τα μητρώα 
αρρένων Δήμου ή Κοινότητος του Κράτους, τους οποίους εγγράφουν εις 
εκπαιδευτικόν ίδρυμα και εντός δέκα ημερών ενεργούν δια την παρά του 
οικείου νομάρχου εγγραφήν αυτών εις τα τοιαύτα μητρώα.

5. Οι ως άνω διευθυνταί. παραβαίνοντες τας εν τη ανωτέρω παρα
γράφω 4 υποχρεώσεις αυτών, ευθύνονται κατά τας διατάξεις του άρ
θρου 133.

Άρθρον 114

Υποχρεώσεις Υπαλλήλων και Εργοδοτών

1. Οι υπό πάσαν σχέσιν εργασίας προσλαμβανόμενοι υφ' οιανδήποτε 
ιδιότητα υπάλληλοι εν γένει. δια χρονικόν διάστημα πλέον των τριών 
μηνών και ες όσον ούτοι έχουν συμπληρώσει το δέκατον όγδοον έτος 
της ηλικίας, οφείλουν να παραδίδουν κατά την πρόσληψή εις τον εργο
δότην αυτών, οι μεν ’Ελληνες υπήκοοι πιστοποιητικού του αρμοδίου 
Στρατολογικού Γραφείου, εκ του οποίου να προκύπτη ότι έχουν εκπλη
ρώσει τας στρατιωτικός υποχρεώσεις των ή ότι διατελούν νομίμως 
εκτός των τάξεων του Στρατεύματος, οι δε ξένοι υπήκοοι το υπό της 
υποπαραγράρου 1β του άρθρου 112 οριζόμενον πιστοποιητικόν.

2. Δια πάντα μη παραδίδοντα το υπό της ανωτέρω παραγράφου ] 
οριζόμενον πιστοποιητικόν έχουν αν άλογον εφαρμογήν αι διατάξεις του 
άρθρου 83.

3. Οι εργοδόται τηρούν τα παραδιδόμενα αυτοίς ως άνω πιστοποιη
τικά δΓ όσον χρόνον υρίσταται η σύμβασις εργασίας, επιστρέφουν δε 
ταύτα εις τους δικαιούχους αμα τη λήξει ταύτης εκτός εάν άλλως ορί
ζουν σχετικοί ειδικοί νόμοι.

4. Οι ως άνω εργοδόται. παραβαίνοντες τας εις τα ανωτέρω παρα
γράφους 1.2 και 3 υποχρεώσεις αυτών, ευθύνονται κατά τας διατάξεις 
του άρθρου 133.

Άρθρον 115

Υποχρεώσεις ως προς Ελεγχον 
της Στρατολογικής Καταστάσεως

1. Οι ’Ελληνες υπήκοοι, από 1ης Ιανουάριου του έτους κατά το 
οποίον άγουν το δέκατον ένατον έτος της ηλικίας μέχρι συμπληρώσεως 
του πεντηκοστού τοιούτου υποχρεούνται να δέχωνται τον έλεγχον των 
στρατιωτικών ή αστυνομικών αρχών, προς εξακρίβωσιν της εκπληρώ- 
σεως των στρατιωτικών υποχρεώσεων και της εν γένει στρατολογικής 
καταστάσεώς των.

2. Εξαιρούνται του ελέγχου αι κατηγορία; των εις την ημεδαπήν αφι- 
κνουμένων Ελλήνων, περί των οποίων το άρθρον 94 και δια το υπό του 
άρθρου τούτου οριζόμενον χρονικόν διάστημα της ελευθέρας εν Ελλάδι 
παραμονής των.

3. Πάσα εν γένει αρχή, οργανισμός, ίδρυμα, επιχειρησις και οιοσδή
ποτε υπόχρεος κατά τας διατάξεις του παρόντος προς τήρησιν στοιχείων 
αναγόμενων εις την στρατολογικήν κατάστασιν των παρ' αυτοίς υπηρε- 
τούντων. αγόντων την εν τη ως άνω παρσγράοω 1 ηλικίαν ή υπόχρεος 
προς οιανδήποτε ενέργειαν αφορώσαν εις την εφαρμογήν του παρόντος, 
οφείλει να δέχηται τον έλεγχον των στρατιωτικών ή αστυνομικών αρ
χών. προς εξακρίβωσιν της επακριβούς τηρήσεως των τοιούτων υπο
χρεώσεων.

4. Οι αρνούμενοι να υποστούν τον κατά τας ως άνω παραγράφους 1 
και 3 έλεγχον, εκτός των υπό του παρόντος προβλεπομένων συνεπειών, 
τιμωρούνται και κατά τας περί απείθειας διατάξεις του άρθρου 169 του 
ποινικού κώδικος.

5. Αι αρμόδια; αρχαί διενεργείας του ελέγχου, ο τρόπος και ο χρόνος 
ενεργείας τούτου, ως και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται 
δια διαταγής του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. κατόπιν πρστάσεως του 
Αρχηγείου Στρατού.

ΤΜΗΜΑ 31
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Άρθρον 116

Αναγνώρισις Υπηρεσίας εις Συμμαχικούς Στρατούς

1. Αναγνωρίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και ως υπό 
στρατιωτικήν ιδιότητα διανυθείς. ο χρόνος κατά τον οποίον Έλληνες, 
έχοντες συμπληρώσει το δέκατον πέμπτσν έτος της ηλικίας, υπηρέτη
σαν εις τακτικούς Στρατούς Συμμαχικών Κρατών υπο στρατιωτικήν 
ιδιότητα (και ουχί υπό συμβατικήν σχέσιν εργασίας πάσης φύσεως) και 
μόνον δια το χρονικόν διάστημα κατά το οποίον ισχύει η συμμαχια της 
Ελλάδος μετά του Κράτους εις τον Στρατόν του οποίου υπηρέτησαν.

2. Τα απαιτούμενα δια την αναγνώρισιν της τοιαύτης υπηρεσίας δι- 
καιολογητικά. ως και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται δια 
διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, η δε αναγνώρισις της υπηρε
σίας ταύτης ενεργείται δΓ ομοίας διαταγής, κατόπιν προτάσεως του Αρ
χηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Η αναγνωριζομένη υπηρεσία καλύπτει στρατεύσιμον υποχρέωσιν. 
την οποίαν υπέχουν προ, κατά ή μετά την υπηρεσίαν αυτών εις Στρα
τούς Συμμαχικών Κρατών, ως και οποτεδήποτε τυχόν επιβληθείσας 
προσθέτους στρατιωτικός υπηρεσίας, πλην των ες ανυποταξίας τοιού
των. περί των οποίων η κατωτέρω παράγραφος 5.

4. Οι μη καλύπτοντες εξ ολοκλήρου τας ως άνω υποχρεώσεις δύνα- 
νται να εξαγοράσουν το υπόλοιπον, μετά προηγουμένην αναγνώρισιν 
τουλάχιστον τριών μηνών υπηρεσίας εις Στρατούς Συμμαχικών Κρα
τών, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 90.

5. Των εκ τούτων καταστάντων οποτεδήποτε ανυποτάχτων, λόγω 
μη προσελεύσεως εις το Στράτευμα προς εκπλήρωσιν στρατευσίμου 
υποχρεώσεως. αίρεται η επιβληθείσα λόγω ανυποταξίας πρόσθετος 
στρατιωτική υπηρεσία, από της ημερομηνίας εκδόσεως της περί ανα- 
γνωρίαεως της υπηρεσίας διαταγής ή από της τοιαύτης εξαγοράς οφει- 
λομένου υπολοίπου στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Δια την ποινικήν τακτοποίησιν τούτων έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις 
του άρθρου 77.

6. Εις τα διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι έχοντες 
υπηρετήσει εις Στρατούς Συμμαχικών Κρατών, προ της παρ’ αυτών 
κτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

Άρθρον 117

Αναγνώρισις Υπηρεσίας εις Εθνικήν Αντίστασιν

1. Αναγνωρίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και ως υπό 
στρατιωτικήν ιδιότητα διανυθείς, ο χρόνος κατά τον οποίον ’Ελληνες 
υπηρέτησαν εις την εθνικήν αντίστασιν. κατά τας διατάξεις του περί ταύ
της ειδικού νόμου και καλύπτει στρατεύσιμον υποχρέωσιν ως και τυχόν 
προσθέτους στρατιωτικός υπηρεσίας.

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 116 έχει ανάλογον εφαρμογήν και εν 
προκιιμένω.

Άρθρον 118

Αναγνώρισις Υπηρεσίας Ειδικών Περιπτώσεων

1. Αναγνωρίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και ως υπό 
στρατιωτικήν ιδιότητα διανυθείς. ο χρόνος κατά τον οποίον Έλληνες 
έχοντες συμπληρώσει το δέκατον πέμπτον έτος της ηλικίας, υπηρέτη
σαν, έστω και εάν δεν υπείχον προς τούτο υποχρέωσιν. από 28ης Οκτω
βρίου 1940 μέχρι 31ης Οκτωβρίου 1949:

α. Ελς τας εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή τακτικός ελληνικός Ενόπλους 
Δυνάμεις, θεωρούμενοι ως κληθέντες εις ταύτας.

β. Εις παν έτερον ελληνικόν ένοπλον τμήμα το οποίον δια διαταγής 
του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ήθελε καθορισθή ότι έδρασε στρατιωτι- 
κώς.

2. 0 χρόνος υπηρεσίας των Εθνορυλάχων. περί των οποίων το άρ
θρον 111. λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, μόνον ιζ' όσον 
ούτοι εν τη εκτελέσε: της υπηρεσίας των εις την Εθνοςυλακήν και ένεκεν 
ταύτης:

α. Απεβίωσαν ή εξηρανίσθησαν.
β. Κατέστησαν ανάπηροι, δικαιούμενοι συντάξεως κατά τας διατά

ξεις των σχετικών νόμων.
γ. Ηχμαλωτίσθησαν.
3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 έχει εφαρμογήν και δια τους υπηρετού- 

ντας εις τα δΓ ειδικού νόμου συγκροτούμενα αποσπάσματα περί διω- 
ξεως ληστείας.

4. Αναγνωρίζεται κατά το ήμισυ ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
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,2 ω- νπό στρατιωτικήν ιδιότητα διανυθείς. ο πλέον των εξ μηνών
0υτος εις Μικτός Ομάδας Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως 

,ΜΟΜΛί του Στρατού Ξηράς υπό των υπηρετούντων Ελλήνων προ- 
-τ;χτιωτικής ηλικίας, μετά την συμπλήρωσή του δέκατου πέμπτου 
Ιτους της ηλικίας.

.>. Η δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναγνωριξομένη 
-τ-ατ:ωτική υπηρεσία καλύπτει στρατεύσιμον υποχρέωσιν ως και τυχόν 
τ-οσσέτους στρατιωτικούς υπηρεσίας, δέον δε να προκύπτει εξ επισήμων 
στοΓ/ΐιων των αρμοδίων στρατιωτικών αρχών ή εν ελλείψει τοιούτων. 
να ρεβαιούται κατά την υπό των άρθρων 119 έως 121 οριξομένην δια-
ν.κτσίαν.

ο. Η παράγραφος 6 του άρθρου 116 έχει ανάλογον εφαρμογήν και εν 
ποοκειμένω.

ΤΜΗΜΑ 32

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Άρθρον 119

Προϋποθέσεις Συμπληρώαεως

ΐ. Στρατολογικαΐ μεταβολαί. πλην των αναφερομένων τοιούτων εις 
τας κατωτέρω παραγράφους 2 και 3. επερχόμεναι από της κατατάξεως 
ίΐς το Στράτευμα και κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας εις τούτο, εφ' 
όσον δεν είναι κατακεχωρισμέναι εις την οικείαν στρατολογικήν μερίδα 
συνεπεία απώλειας ή καταστροφής των αρχείων των Μονάδων ή των 
ΣτρατοΑογικών Γραφείων αρμοδιως πιστοποιούμενης ή λόγω υπηρε
σιακής παραλείψεως, συμπληρούνται. ελλείψει οιωνδήποτε ετέρων επί
σημων στοιχείων, ως εις άρθρον 120 ορίζεται.

2. Ελλείπουσαι μεταβολαί θανάτου, εςαφανίσεως. αιχμαλωσίας ή 
τραυματισμού καταχωρίζονται εις την οικείαν στρατολογικήν μαρίδα εξ 
επισήμων στοιχείων ή. εν ελλείψει τοιούτων. μόνον εκ βεβαιώσεως του 
αρμοδίου Γραφείου του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνά
μεων.

3. Ελλείπουσαι μεταβολαί κοίσεως σωματικής ικανότητος (ένταξις 
εις κατηγορίας ή χορήγησις αναβολής λόγω υγείας) καταχωρίζονται 
εις την οικείαν στρατολογικήν μερίδα μόνον εξ επισήμων στοιχείων. Εν 
ελλείπει τοιούτων. οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται προς επανάκρισιν 
της σωματικής ικανότητάς των εις υγειονομικός επίτροπός των Ενό- 
πκων Δυνάμεων, κατά τα ειόικώτερον δια διαταγής του Υπουργού 
Εθνικής Αμύνης καθοριζόμενα.

"Αρθρον 120

Διαδικασία Συμπληρώσεως

1. Ελλείπουσαι μεταβολαί. περί των οποίων η παράγραφος 1 του άρ
θρου 119. συμπληρούνται υπό του αρμοδίου Στρατολογικού Γ ραφείου 
επι τη βάσει ενόρκου βεβαιώσως, συντασσομένης ενώπιον ειρηνοδίχου ή 
συμβολαιογράφου, του αξιωματικού διοιχητού υπό τας διατσγάς του 
οποίου υπηρέτησεν ο ενδιαφερόμενος, κατά την χρονικήν περίοδον δια 
^ην οποίαν δεν υφίστανται εις τα στρατολογικά βιβλία αι σχετικοί μετα- 
βολαί.

2. Εάν ο ενδιαφερόμενος αδύνατή να προσκόμιση την εν τη ανωτέρω 
παραγράφω 1 βεβαίωσιν. αι τοιαύται μεταβολαί συμπληρούνται ως 
*>ω ο·. ομοιας βεβαιώσεως δύο μονίμων αξιωματικών, εν ενεργεία ή 
αποστρατεία ή εφέδρων αξιωματικών, δυναμένων να βεβαιώσουν εξ 
'•Οιας αντιλήψεως και ουχί εκ πληροφοριών περί των ελλειπουσών μετα- 
φο/,ών.

3. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν είναι ανέφικτος η παρά του ενδια- 
-ΐρομένου υποβολή ενόρκων βεβαιώσεων, περί των οποίων αι ανωτέρω 
”*ράγραφοι 1 και 2. αι ως άνω ελλείπουσαι μεταβολαί δύνανται να συ- 
μπχηρώνονται δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν 
“-στάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, βά- 
~ν· οιωνδήποτε ετέρων ικανών κατά την κρίσιν του αποδεικτικών στοι- 
'//.ιων.

4· Αι τοιαύται ένορκοι βεβαιώσεις και τα εκδιδόμενα αντίγραφα τού- 
των απαλλάσσονται παντός τέλους.

ο. Ενορκοι βεβαιώσεις, περί των οποίων αι ως άνω παράγραφοι 1
2. δεν λαμβάνονται υπ" όψιν. εφ’ όσον συντάσσονται υπό αξιωματι

κών οι οποίοι:
α. Εστερήθησαν του βαθμού αυτών.
β. Δεν έφεραν τον βαθμόν του Αξιωματικού, ότε επήλθσν αι ελλείπου- 

~2· μεταβολαί.

Άρθρον 121

Αποδεικτική Ισχύς Καταχωριζομένων Μεταβολών

1. Αι συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 119 και 120 κατα- 
χωριζόμεναι μεταβολαί έχουν πλήρη αποδεικτικήν ισχύν μεταβολών 
καταχωριζομένων εξ επισήμων στοιχείων.

2. Αι βάσει ανακριβών στοιχείων καταχωριζόμεναι μεταβολαί δια
γράφονται εκ των στρατολογικών βιβλίων δια διαταγής του Υπουργού 
Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αργηγείου του οικείου Κλά
δου Ενόπλων Δυνάμεων, ot δε ανακριβώς βεβαιώσαντες και οι χρησι- 
μοποιήσαντες ταυτας ευθύνονται κατά τας κειμένας διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ 33
ΕΙΔΙΚΑ! ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αρθρον 122

Δικαιολογητικά και Διαδικασία Υποβολής

Τα δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος απαιτούμενσ δι- 
καιολογητικά. η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής τούτων καθορί
ζονται δια διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. εφ" όσον δεν ορίζο
νται ρητώς υπό των σχετικών διατάξεων.

Άρθρον 123

Εκτίμησις Λόγων Ανωτέρας Βίας και 
Άλλων Κωλυμάτων

Προβαλλόμενοι υπό στρατευσίμων ή κληρωτών οιασδήποτε κατηγο
ρίας λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, εν τη εφαρ
μογή των διατάξεων του παρόντος λαμβάνονται υπ" όψιν και εκτιμώ- 
νται υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρχη
γείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων ή των υπό τούτου ειδικώς 
εξουσιοδοτούμενων Αρχηγών Κλάδων ή διοικητών Σχηματισμών, βά
σει επισήμων δικαιολογητικών καθοριζομένων παρά του αυτού Υπουρ
γού.

Άρθρον 124

Κληρωτοί Επιτυγχάνοντες εις Παραγωγικός Σχολάς Στελεχών

1. Κληρωτοί οιασδήποτε κατηγορίας εισαγόμενοι εις παραγωγικός 
σχολάς στελεχών του Στρατεύματος ή τοιαύτας σχολάς των Σωμάτων 
Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων ή Λιμενικού διαγράφονται της δυ- 
νάμεως των οικείων Μονάδων, εφ’ όσον καταταγούν εις τας σχολάς 
ταύτας. από της προτεραίας της ημερομηνίας κατατάξεώς των.

2. Δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής .Αμύνης. κατόπιν προτάσεως 
του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζονται 
καθ εκάστην περίπτωσιν ο Κλάδος τούτων εις τον οποίον θα ανήκουν οι 
δι οιανδήποτε αιτίαν εξερχόμενοι προ της αποφοιτήσεως εκ των άνω 
σχολών.

Άρθρον 125 

Δαπάναι Κινήσεως

1. Στρατεύσιμοι ή οπλίται της εφεδρείας διαμένοντες εις το εσωτερι
κόν και κινούμενοι, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κατά τας κά
τωθι περιπτώσεις, δικαιούνται κινήσεως δαπάναις του δημοσίου:

α. Δια την παρουσίασιν εις το οικείον Συμβούλιον Επιλογής Οπλιτών, 
προς εξέτασιν της σωματικής ικανότητος αυτών και επιστροφήν εις την 
εστίαν των.

β. Δια την παρουσίασιν εις την οικείαν Μονάδα προς κατάταξιν.
ν. Δια την επάνοδον εις την εστίαν των, κατά την απόλυσή δι οιαν- 

δήποτε αιτίαν εκ του Στρατεύματος.
δ. Δια την παρουσίασιν εις την οικείαν επιτροπήν ή συμβούλιον των 

Ενόπλων Δυνάμεων, προς εξέτασιν ή επανεξέταση/ της σωματικής ικα
νό τητος ή προς αναθεώρησιν της ηλικίας, εφ" όσον αύται όιατάσσονται 
αυτεπαγγέλτως, ως και δια την επιστροφήν τούτων εις την εστίαν των.

2. Στρατεύσιμοι ή οπλίται της εφεδρείας ευρισκόμενοι εις το εξωτερι
κόν και καλούμενοι προς κατάταξιν εις το Στράτευμα, δικαιούνται κινή- 
σεως δαπάναις του δημοσίου, τόσον δια την μετάβασιν εις την οικείαν 
Μονάδα προς κατάταξιν. όσον και δια την μετά την απόλυσιν επιστρο
φήν εις τον τόπον της διαμονής των. ως ακολούθως και μόνον εφ όσον 
καταταγούν εμπροθέσμως:

α. Εν καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσεως: Οι εγκατεστημένοι 
εις το εξωτερικόν και λαμβάνσντες φύλλον πορείας, κατά τας διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 46. εξαιρέσει των δια λόγους σπουδών ή
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προσωρινώς διαμενόντων, ως και των ναυτιλομένων γινικά>ς
β. Εν χαφώ γενικής επιστρατεύσεως ή πολέμου: Απόντες οι ευρι

σκόμενοι εις το εξωτερικόν, ανεξαρτήτως χρόνου παραμονής και χορη- 
γήσεως ή μη φύλλου πορείας υπό των ελληνικών προξενικών αρχό>ν.

3. 0 Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται δια διαταγής να περιορίζει ή 
συμπληροί τας κατηγορίας των δικαιούμενων χινήσεως δαπάναις του 
δημοσίου.

Άρθρον 126

Κατάστασις Στρατευομένων Τπαλλήλων

Στρατεύσιμοι ή οπλίται της εφεδρείας τυγχάνοντες τακτικοί δημόσιου 
δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δη
μοσίου δικαίου (ουχί δε οι πάσης φύσεως έκτακτοι ή επί συμβάσει ιδιω
τικού δικαίου), ως και οι τυγχάνοντες ιδιωτικοί εν γένει υπάλληλου κα
λούμενοι και κατατασσόμενοι εις το Στράτευμα δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος, κατά την διάρκειαν της εν αυτώ υπηρεσίας των θεωρού
νται εν αδεία εκ της πολιτικής Θέσεως την οποίαν κατείχαν, μετά δε την 
εκ του Στρατεύματος απόλυσιν. οι μεν ιδιωτικοί υπάλληλοι και εργάται 
δικαιούνται να αναλάβουν την θέσιν ταύτην υπό τους όρους των ειδιχυυν 
νόμων οι δε λοιποί επανέρχονται αυτοδικαίως εις την προτέραν Θέσιν αυ
τών.

Άρθρον 127

Στρατιωτικά! Υποχρεώσεις Ειδικών Κατηγοριών

1. Αι στρατιωτικά', υποχρεώσεις των δυνάμει Συνθηκών ή Συμβά
σεων αποκτησάντων ή αποκτώντων την ελληνικήν ιθαγένειαν ορίζονται 
υπό των εκάστοτε κυρούντων ταύτας νόμων ή ετέρων ειδικών τοιούτων.

2. Ομοίως, δι* ειδικών νόμων ορίζονται αι στρατιωτικοί υποχρεώσεις 
των κατοικούντων εις εδάφη προσαρτώμενα εις την ελληνικήν Επικρά
τειαν.

Άρθρον 128

Διατάξεις Διέπουσαι τους Εφέδρους 
Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς

1. Οι έφεδροι αξιωματικοί και ανθυπασπισταί των Ενόπλων Δυνά
μεων διέπονται υπό των διατάξεων των ειδικών νόμων.

2. Οι ανωτέρω, δια το προ ή μετά την ονομασίαν των ως αξιωματι
κών ή ανθυπασπιστών χρονικόν διάστημα, υπάγονται εις τας διατάξεις 
του παρόντος δια τας περιπτώσεις αι οποίαι αναφέρονται ειδικώς εις 
τους αφορώντας τούτους ειδικούς νόμους ή δια τας μη ρυθμιζομένας 
τοιαύτας.

ΤΜΗΜΑ 34
ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΗ ΑΝΗΚΟΝΤΩΝ 

ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ

Άρθρον 129

Εφεδρεία Σωμάτων Χωροφυλακής και Λιμενικού

1. Η εξ οπλιτών εφεδρεία των Σωμάτων Χωροφυλακής και Λιμενι
κού αποτελείται εκ των εν αυτο’ις εχόντων προϋπηρετήσει εφ’ ωρισμένον 
χρόνον οπλιτών και κρίνο μένω ν καταλλήλων προς εγγραφήν εις την 
εφεδρείαν των Σωμάτων τούτων, ως καθορίζουν ο: διέποντες ταύτα ει
δικοί νόμοι.

2. Οι έγγραφό με νοι εις την εφεδρείαν του Σώματος Χωροφυλακής 
παραμένουν εγγεγραμμένοι εν αυτή μέχρι καταλήιύεως υπό του δΓ ειδι
κού νόμου καθοριζομένου Οι* έκαστον βαθμόν ορίου ηλικίας, μετά ταύτα 
δε διαγράφονται εκ της εφεδρείας αυτής και μεταφέροντα: εις την τοιαύ- 
την του Στρατού Ξηρός δια διαταγής του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. 
κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου Χωροφυλακής.

3. Οι εγγραφόμενοι εις την εφεδρείαν του Λιμενικού Σώματος παρα
μένουν εγγεγραμμένοι εν αυτή 6: όσον χρόνον ο ειδικός νόμος καθορί
ζει. μετά την συμπλήρωσιν του οποίου διαγράφονται εκ της εφεδρείας 
τούτου και μεταφέρονται εις την τοιαύτην του Στρατού Ξηρός δια διατα
γής του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κατόπιν προτάσεως του Αρ
χηγείου Λιμενικού Σώματος.

4. Δια τους κατά τας ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 μεταφερομέ- 
νους εις την εφεδρείαν του Στρατού Ξηράς. ως και δια τους μη εγγραφο
μένους εις την εφεδρείαν των ως άνω Σωμάτων έχει ανάλογον εφαρμο
γήν η παράγραφος 3 του άρθρου 57. ες" όσον δεν έχουν κριθή ακατάλ
ληλοι δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν εν γένει ή δεν έχουν συμπληρώσει 
το πεντηκοστόν έτος της ηλικίας.

5. Προς κάλυψιν των εν επιστρατεύσει ή πολέμω επηυξημένων ανα
γκών των Σωμάτων Χωροφυλακής και Λιμενικού και τη αιτήσει του 
αρμοδίου Υπουργού δύνανται να διατίθηνται εις τα Σώματα ταύτα δια 
διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του Αρ
χηγείου Στρατού, οπλίται της εφεδρείας του Στρατού Ξηρός. Ο αριθμός 
των διατιθέμενων, αι κλάσεις και κατηγορίαι εις τας οποίας ανήκουν ού- 
τοι. ως και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται δια της αυτής 
ως άνω διαταγής.

6. Οι κατά την ανωτέρω παράγραφον 5 διατιθέμενοι υπάγονται, από 
της τοιαύτης διαθέσεως. εις τας διέπουσας τους ανήκοντας εις την εφε
δρείαν των εν λέγω Σωμάτων ειδικός διατάξεις.

7. Οι εκ των διατιθεμένων μη χρινόμενοι κατάλληλοι προς εκτέλεσιν 
υπηρεσίας ες τα ως άνω Σώματα, ως και οι μη αναγκαιούντες αυτοί; 
αποδίδονται εις την εφεδρείαν του Στρατού Ξηράς δια διαταγής του αρ
μόδιου Υπουργού, κατόπιν προτάσεως του οικείου Αρχηγείου, ότε ανα
κτούν την προτέραν θέσιν και βαθμόν αυτών.

Άρθρον 130

Εφεδρεία Πυροσβεστικού Σώματος

1. Προς δημιουργίαν εφεδρείας εν τω Πυροσβεστικά) Σώματι. δια 
την κάλυψιν των εν επιστρατεύσει πολέμω αναγκών αυτού, δύνανται να 
μετατάσσωνται εις το Σώμα τούτο οπλίται της εφεδρείας του Στρατού 
Ξηράς. -

2. Ο αριθμός των κατά τα ανωτέρω μετατασσομένων, ως και αι κλά- 
σεις ή κατηγορίαι εις τας οποίας ανήκουν ούτοι καθορίζονται 0ta διατα
γής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου 
Στρατού, μετά προηγουμένην αίτησιν του Υπουργού Δημοσίας Τιχξεως.

3. Οι ρχτατασσόμενοι δύνανται να καλώνται προς κατάταξιν εις το 
Πυροσβεστικόν Σώμα και εν καιρώ ειρήνης ή μερικής επιστρατεύσιω; 
προς εχπαίδευσιν της οποίας η διάρκεια δεν δύναται να υπερβή τους 
οχτώ μήνας ή και εις όλως εξαιρετικός ή εκτάκτους ανάγκας και δι 
όσον χρόνον διαρκούν αύται.

4. Ata Βασιλικών Διαταγμάτων προκαλουμένων υπό των Υπουργών 
Εθνικής Αμύνης. Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως καθορίζονται τα 
αφορώντα εις την πρέ>σκλησιν, κατάταξιν, εξέτασιν σωματικής ικανότη- 
τος. εκπαίδευοιν, τροφοδοσίαν, αποόσχας. υπολσγιζόμενον χρόνον υπη
ρεσίας και απόλυσή των κατά τα ανωτέρω μετατασσόμενων εις την εφ* - 
δρείαν του Πυροσβεστικού Σώματος, αι συνέπειαι των ουδόλως ή εκ- 
προθέσμως χατατασσομένων, αι μεταξύ τούτων και των μονίμων υπαλ
λήλων του Σώματος υπηρεσιακαί σχέσεις, η πειθαρχική δικαιοδοσία 
των προϊσταμένων των επ αυτών, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια ανα
γκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

5. Οι εις το Πυροσβεστικόν Σώμα καλούμενοι θεωρούνται ως στρατι
ωτικοί από της πρώτης ημέρας της τασσόμενης προς κατάταξιν προθί- 
σμίας και υπάγονται εις τας διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού κώδι- 
κος και των στρατιωτικών κανονισμών. Όπου εν τω στρατιωτικά) ποι- 
νικώ κά>διχι και τοις στρατιωτικοί; κανονισμοί; αναφέρονται -Υπουρ
γός- ή «Αρχηγός* ή «Ανώτερος» νοούνται αντιστοίχως ο Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως ή οι κατά τους κανονισμούς του Πυροσβεστικού Σώμα
τος προϊστάμενοι.

6. Ο χρόνος υπηρεσίας των εν ειρήνη, επιστρατεύσει (μερική ή γε
νική) ή πολέμω χατατασσομένων εις το Πυροσβεστικόν Σώμα κατά τα; 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπη
ρεσίας.

7. Δια διαταγής του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. κατέπιιν προτά
σεως του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ε π αναφέρονται εις την 
εφεδρείαν Στρατού Ξηράς και εις την προτέραν θέσιν και βαθμόν αυτών 
οι μη κρινόαενοι κατάλληλοι προς εκτέλεσιν υπηρεσίας εν τω Σώματ; 
τούτω. ως και οι μη αναγκαιούντες αυτώ. Καθ' όμοιον ως άνω τρόπον 
επαναφέρσνται εις τον Στρατόν Ξηράς και οι συμπληρούντες το πεντη
κοστόν έτος της ηλικίας.

Άρθρον 131

Διάθεσις Οπλιτών Εφεδρείας εις Αστυνομίαν Πόλεων
1. Προς κάλυψιν των εν επιστρατεύσει ή πολέμω επηυξημένων ανσ- 

γκών του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων και τη αιτήσει του Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως δύνανται να διατίθηνται εις το Σώμα τούτο δια 
διαταγής του ^ πουργού Εθνικής Αμύνης κατόπιν προτάσεως του Αρχη
γείου Στρατού, οπλίται της εφεδρείας του Στρατού Ξηράς έχοντες προϋ
πηρετήσει εις την Αστυνομίαν Πόλεων.

2. Ο αριθμός των διατιθεμένων. α: κλάσεις ή κατηγορία: εις τα; 
οποίας ανήκουν ούτοι. ω; και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια καθορί
ζονται δια της αυτής ως άνω διαταγής.
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3. Ο τρόπος προσκλήσεως και κατατάξεως των εις την Αστ-jvouicxv 
Πόλεων όιατιθεμένων ορίζεται υπό ειδικού νόμου.

4. Οι μη κρινόμενοι κατάλληΛΟΐ προς εκτέλεσιν υπηρεσίας εν τω Σώ- 
ματι Αστυνομίας Πόλεων, ως και οι μη αναγκαίουντες αυτή αποδίδο
νται εις την εφεδρείαν του Στρατού Ξηρός δια διαταγής του Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως. κατόπιν προτόσεως του .Αρχηγείου Αστυνομίας Πό
λεων. ότε ανακτούν την προτέραν θέσιν και βαθμόν αυτών.

ΤΜΗΜΑ 35 

ΠΟΙΜΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 132

Παραβάσεις Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

1. Δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων ή νόμιμοι αναπληρωταί αυ
τών. παραλείποντες να παρέχουν πάσαν αιτουμένην υπό στρατιωτικής ή 
αστυνομικής αρχής πληροφορίαν αφοοώσαν εις στρατευσίμους, κληρω
τούς οιασδήποτε κατηγορίας ή οπλίτας της εφεδρείας ή να συμμορφώ- 
νται προς τα υπό των στρατιωτικών νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών 
ή διαταγών ανατιθέιιενα αυτοίς καθήκοντα, ευθΰνονται κατά τας διατά
ξεις του άρθρου 259 του ποινικού κώδικος.

2. Οι ανωτέρω, εάν ενήργησαν εξ αμελείας, τιμωρούνται δια χρημα
τικής ποινής μέχρι 10.000 δραχμών.

Άρθρον 133

Παραβάσεις Υπαλλήλων και Εργοδοτών

1. Υπάλληλοι (κατά την έννοιαν του άρθρου 13 του ποινικού κώδι
κος). παραλείποντες την εκπλήρωσιν των υπό του παρόντος καθοριζό
μενων υποχρεώσεών των. ευθύνονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 
259 του ποινικού κώδικος.

2. Ομοίως, εργοδόται και λοιποί υπόχρεοι (μη όντες υπάλληλοι κατά 
την έννοιαν του άρθρου 13 του ποινικού κώδικος). παραλείποντες την 
εκπλήρωσιν των υπό του παρόντος καθοριζομένων υποχρεώσεών των, 
ευθύνονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του ποινικού κώδικος. 
εάν η πράξις δεν τιμωρείται βαρύτερον υφ* ετέρας ποινικής διατάξεως.

Ούτοι. εάν ενήργησαν εξ αμελείας, τιμωρούνται δια χρηματικής ποι
νής μέχρι 10.000 δραχμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ*
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΜΗΜΑ 36
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 134

Αναβολαί λόγω Σπουδών

1. Στρατεύσιμοι τυχόντες μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος ανα
βολής ή αναστολής κατατάξεως. λόγω σπουδών, διοικητικής ταύτης ή 
αναβολής κατατάξεως προς απόκτησή θαλάσσιος υπηρεσίας βάσει των 
διατάξεων των καταργουμένων νομοθετικών διαταγμάτων 3850/58 
και 4399/64. οιέπονται εφεξής υπό των διατάξεων των άρθρων 15 
έως 22 και 27 έως 30 του παρόντος, εφ' όσον δεν επήλθε διακοπή ή 
λήξις της χορηγηθιίσης τοιαύτης αναβολής ή αναστολής.

Η χρονική διάρκεια της χορηγηθιίσης εις τους ανωτέρω αναβολής, 
αναστολής ή παρατάσεως τούτων παρατείνεται αναλόγως μέχρι της 
υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 7 οριζομένης ηλικίας εάν είναι μι
κρότερα ή παραμένει η αυτή, έστω και εάν υπερβαίνει την ηλικίαν τού
την.

2. Στρατεύσιμοι νομίμως διατελούντες εκτός των τάξεων του Στρα
τεύματος ως και ανυπότακτοι καταστάντες τοιούτοι μέχρις ενάρξεως 
ισχύος του παρόντος, οι οποίοι δεν εδικαιούντο δυνάμει των καταργου
μένων διατάξεων αναβολής λόγω σπουδών ή προς συμπλήρωσιν θαλάσ
σιος υπηρεσίας, δύνανται συμφώνως τω παρόντι να τύχουν τοιαύτης 
αναβολής ή παρατάσεως οι εκ τούτων λαβόντες αναβολήν, εφ' όσον μέ
χρι της προτεραίας της ημερομηνίας κατά την οποίαν υπεχρεούντο προς 
κατάταξιν ενεγράφησαν ή μετενεγράφησαν εις τινα των εν άρθρω 15 εκ
παιδευτικών ιδρυμάτων ή απέκτησαν τους εν άρθρω 16 λόγους, εάν δεν 
έχη επέλθει διακοπή της αναβολής ή των σπουδών κατά τας διατάξεις 
του άρθρου 1 8 και δεν έχουν υπερβή τα εν τη παραγράφω 1 του άρθρου 
17 οριζόμενα όρια ηλικίας. Ως προς την γνώσιν της γλώσσης δια τους 
σπουοαστάς ανώτατων σχολών εξωτερικού ισχύει η κατωτέρω παρά
γραφος 4.

Οι εκ τούτων διατελούντες κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος εν

ανυποταξία θεωρούνται, μετά την χορήγησιν της τοιαύτης αναβολής ή 
παοατάσεως ταύτης. ως εξαιρεθέντες της προσκλήσεως δια την οποίαν 
εκηρύχθησαν ανυπότακτοι. Δια την ποινικήν τακτοποίησιν τούτων 
εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 77.

3. Κατ' εξαίρεσιν. εις στρατευσίμους διατελούντας εν αναβολή ή ανα
στολή λόγω σπουδών (περιλαμβανόμενων και των μεταοερθέντων εις 
επομένας ΕΣΣΟ ως και των εξαιρεθέντων της εις το Στράτευμα κατα
τάξεως μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου 1970 δια τους αυτούς λόγους) δι' ανώ
τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι κατά 
την έναρξιν ισχύος του παρόντος δεν καθίσταται δυνατόν, ως εκ των 
εναπομενόντων ετών*νενομισμένης φοιτήσεως. να αποπερατώσουν τας 
σπουδάς των μέχρι 3 1 ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίον συμπλη
ρούν το εικοστόν ένατον έτος της ηλικίας ή μέχρι της χρονολογίας λή- 
ξεως της χορηγηθείσης αναβολής, εφ όσον αύτη υπερβαίνει το όριον 
τούτο της ηλικίας, παρατείνεται η χορηγηθείσα τοιαύτη αναβολή ή χο
ρηγείται νέα ίση προς τα υπολειπόμενα έτη σπουδών εκ των νενομισμέ - 
νων τοιούτων κανονικής φοιτήσεως και κατά εν επί πλέον έτος προς λή- 
ψιν του πτυχίου.

Εις τους εκ τούτων διανύοντας το τελευταίον έτος των σπουδών ή με
τέχοντας των επί πτυχίω εξετάσεων, ως και τους τυχόντας διοικητικής 
παρατάσεως δια μεταπτυχιακάς σπουδάς. χορηγείται νέα αναβολή μέ
χρι 31ης Δεκεμβρίου 1972.

Εις τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου υπάγονται και οι τυγ- 
χάνοντες τοιαύτης αναβολής συμφώνως τη ανωτέρω παραγράφω 2 δι 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

4. Στρατεύσιμοι ή ανυπότακτοι εγγραφέντες εις ανώτατα εκπαιδευ
τικά ιδρύματα εξωτερικού μετά την χοονολογίαν κατά την οποίαν υπε
χρεούντο προς κατάταξιν και μέχοις ενάρξεως ισχύος του παρόντος, μη 
δικαιούμενοι κατά τας καταργουμένας διατάξεις αναβολής σπουδών 
λόγω της τοιαύτης εμπροθέσμου εγγραφής, δύνανται να τύχουν αναβο
λής λόγω σπουδών συμφώνως τω παρόντι. υπό την απαραίτητον πρού- 
πόθεσιν ότι η αίτησις εγγραφής εις την οικείαν σχολήν υπεβλήθη μέχρι 
30ής Απριλίου του σπουδαστικού έτους ή εξαμήνου εντός του οποίου 
ενεγράφησαν. Της τοιαύτης αναβολής δικαιούνται και οι αποδεικνύο- 
ντες την γνώσιν της γλώσσης βάσει βεβαιώσεως του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος εις το οποίον φοιτούν, εμφαινούσης ότι κατέχουν την χρησι- 
μοποιουμένην εν αυτώ γλώσσαν.

Ως προς την τακτοποίησιν των εκ τούτων ανυπότακτων ισχύουν τα εν 
τη ανωτέρω παραγράφω 2 οριζόμενα.

Άρθρον 135

Τακτοποίησις Ανυπότακτων Κατηγοριών xtvcov

1. Παραγράφεται το αξιόποινον του εγκλήματος της ανυποταξίας, 
αίρονται άπασαι αι συνέπεια*, αυτού και αποβάλλουν την ισχύν των αι 
τυχόν εκδοθείσαι καταόικαστιχαί αποφάσεις των μέχρις ενάρξεως 
ισχύος του παρόντος κηρυχθέντων ανυπότακτων εξωτερικού στρατευσί
μων κλάσεως 1950 και νεωτέρων, εφ’ όσον ήθελον καταταγή εις το 
Στράτευμα μέχρις 31ης Οκτωβρίου 1971.

2. Η επί ανυποταξία ποινική δίωξις των ανωτέρω, ως και η εκτέλεσις 
των μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος εκδοθεισών επί τη πράξει 
ταύτη καταδικαστικών αποφάσεων αναστέλλεται μέχρι 31ης Οκτω
βρίου 1971.

3. Μετά την κατά τα εις την ανωτέρω παράγραφον 1 κατατάξιν ανυ
πότακτων, αι σχετιχαί μηνύσεις και δικσγραφίαι τίθενται εις το αρχείον, 
ως εν παραγράφω 3 του άρθρου 77 ορίζεται.

4. Των ανωτέρω ευεργετημάτων απολαμβάνουν και οι στρατεύσιμοι, 
οι οποίοι μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος κατετόγησαν ως ανυπό
τακτοι εσωτερικού ή εξωτερικού και υπηρετούν εις το Στράτευμα ή 0ια- 
τελούν νομίμως εκτός των τάξεων τούτου ως και οι εκπληρώσαντες τας 
στρατιωτικός υποχρεώσεις των. Ως καταταγέντες θεωρούνται και οι 
υπαγόμενοι εις τας διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 74.

5. Τυχόν καταβληθέντα υπό τούτων αντισηκώματα, δι εξαγοράν 
προσθέτων στρατιωτικών υπηρεσιών λόγω ανυποταξίας δεν επιστρέφο- 
νται.

Άρθρον 136

Ανυπότακτοι και Λιποτάκται Μέσης Ανατολής

1. Διαμένοντες μονίμως εις χώρας του εξωτερικού και κληθέντες 
προς κατάταξιν εις το Στράτευμα εν Μέση Ανατολή, καταστάντες δε 
ανυπότακτοι ή λιποτάκται, δύνανται να εξαγοράσουν την στρατεύσιμον 
υποχρέωσιν (θητείαν, εκγύμνασιν ή υπόλοιπον τούτων), ως και τας τυ
χόν προσθέτους στρατιωτικός υπηρεσίας αυτών, ασχέτως εάν ησκήθη
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κατ' αιτιών ποινική δίωξις επί ανυποταξία ή λιποταξία ή ιόν εξέτισαν 
την επί ταις πραξεσι ταύταις επιβληθείσαν ποινήν.

2. Δια τούτους έχουν ανάλσγον εφαρμογήν αι διατάξεις της παρα
γράφου 5 του άρθρου 137. Η διάρκεια της στρατευσίμου υποχρεώσεως 
των μη εχσντων εξαγοράσει εξ ολοκλήρου τας ως άνω στρατιωτικός 
υποχρεώσεις των μέχρι ενάρξεως ισχύος του παρόντος υπολογίζεται ως 
εν άρθρω 6 ορίζεται.

Μετά την κατά τα ανωτέρω εξαγοράν των στρατιωτικών υποχρεώ
σεων εφαρμόζονται τα εν αρθρω 77 οριζόμενα.

Άρθρον 137

Εξαγορά Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

1. Επιτρέπεται η εξαγορά της στρατευσίμου υποχρεώσεως (θητείας, 
εκγυμνάσεως ή υπολοίπου τούτων), ως και των τυχόν προσθέτων στρα
τιωτικών υπηρεσιών υπό των κάτωθι ανηκόντων εις την κλάσιν ] 949 
και παλαιοτέρας:

α. Στρατευσίμων.
β. Ανυπότακτων οιασδήποτε κατηγορίας, καταστάντων τοιούτων 

μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος.
γ. Λιποτακτών, καταστάντων τοιούτων μέχρις ενάρξεως ισχύος του 

παρόντος, εφ* όσον εξέτισαν την επί τη πράξει ταύτη επιβληθείσαν ποι
νήν. κατεδικάσθησαν με αναστολήν ή παρεγοάφη το έγκλημα της λιπο
ταξίας.

Η διάρκεια της στρατευσίμου υποχρεώσεως των μη εχόντων εξαγο
ράσει εξ ολοκλήρου τας ως άνω στρατιωτικός υποχρεώσεις των μέχοις 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος υπολογίζεται ως εν άρθρω 6 ορίζετα,.

Μετά την κατά τα ανωτέρω εξαγοράν των στρατιωτικών υποχρεώ- 
σεών των εφαρμόζονται τα εν άρθρω 77 οριζόμενα.

2. Στρατεύσιμοι ή κληρωτοί, εις τους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
εκ τούτων καταστάντες ή καθιστάμενοι οποτεδήποτε ανυπότακτοι, ανή- 
κοντες εις τας ακολούθους κλάσεις, δύνανται να εξαγοράσουν το υπόλοι
πον των στρατιωτικών υποχοεώσεών των, μετά πρσηγουμένην συ- 
μπλήρωσιν του κάτωθι χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας:

α. Ελάσεων 1950 έως 1953: Εξαμήνου.
β. Ελάσεων 1954 έως 1956: Εννεαμήνου.
γ. Ελάσεων 1957 και 1958: Δεκαπενταμήνου.
Οι εκ τούτων καταστάντες ή καθιστάμενοι οποτεδήποτε ανυπότακτοι 

δεν υπάγονται εις τας διατάξεις της παραγράφου 1 δ του άρθρου 77.
3. Δια τους εκ των υπαγομένων εις την παράγραφον 1 του άμθρου 87 

ανήκοντας εις την κλάσιν 197] και παλαιοτέρας και προσφυγόντας εις 
Ελλάδα μέχοις ενάρξεως ισχύος του παρόντος εφαρμόζονται τα κάτωθι:

α. Λογίζονται νομίμως διατελούντες εκτός των τάξεων του Στρατεύ
ματος. Θεωρουμένης της μέχρι τούδε εν Ελλάδι διαμονής των ως τοιαύ- 
της εν τω εξωτερικώ.

β. Οι εκ τούτων εκπροθέσμως καταταγέντες εις το Στράτευμα θεω
ρούνται ως εξαιρεθέντες των μέχρι της κατατάξεώς των προσκλή
σεων.

γ. Οι μη υπηρετούντες εις το Στράτευμα δύνανται να εξαγοράσουν 
τας στρατιωτικός υποχρεώσεις των. οι μεν των κλάσεων 1950 έως 
197] εντός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, οι δε των 
τοιούτων 1949 και παλαιοτέρων κατά τας διατάξεις της ανωτέρω πα
ραγράφου 1.

δ. Δεν υπέχουν οίμηνον πρόσθετον στρατιωτικήν υπηρεσίαν δια την 
μη εγγραφήν των εις τα μητρώα ααρένων, επβληθείσα δε τοιαύτη αίρε
ται.

ε. Θεωρούνται επιγενόμεναι οι λόγοι απαλλαγής ή μεταφοράς αυτών 
εις τους υπόχρεους εκγυμνάσεως.

ζ. Δεν επιστρέφσνται τυχόν καταβληθέντα υπό τούτων αντισηκώ
ματα δι εξαγοράν προσθέτων στρατιωτικών υπηρεσιών ή χρηματικά 
πρόστιμα.

4. Επιτρέπεται η εξαγορά της στρατευσίμου υποχρεώσεως (θητείας, 
εκγυμνάσεως ή υπολοίπου τούτων), ως και απασών των τυχόν προσθέ
των στρατιωτικών υπηρεσιών υπό των κάτωθι ανηκόντων εις τας κλά- 
σεις 1950 και 1970 και διαμενόντων εις το εξωτερικόν, ασχέτως εάν 
κατέστησαν ή μη ανυπότακτοι, εφ όσον μέχρις ενάρξεως ισχύος του πα
ρόντος:

α. Απέκτησαν υπηκοότητα ξένων Εοατών καθοριζομένων δια διατα
γής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ή

β. Έτυχον άδειος μονίμου ε^καταστάσεως εις ξένος χώρας καθορι
ζόμενος δια διαταγής του αυτού Υπουργού.

Δια την ποινικήν τακτοποίησιν των ανυπότακτων εφαρμόζονται αι 
διατάξεις του άρθρου 77.

5. Τα καταβαλλόμενα χρηυατικά ποσά δΓ εξαγοράν έκαστου μηνός

στρατευσίμου υποχρεώσεως (θητείας, εκγυμνάσεως ή υπολοίπου τού
των) και έκαστου μηνός προσθέτου στρατιωτικής υπηρεσίας, αι προθε- 
σμίαι και η εφ' άπαξ ή κατά δόσεις καταβολή του χρηματικού ποσού 
υπό των εξαγοραζόντων τας στρατιωτικός υποχρεώσεις δυνάμει των 
ανωτέρω παραγράφων 1. 2 και 4 καθορίζονται δια διαταγής του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

Τα ως άνω χρηματικά ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζωνται δια 
διαταγής του αυτού Υπουργού.

6. Οι μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος εξαγοράσαντες εξ ολο
κλήρου την στρατιωτικήν υποχρέωσίν των ή ποιησάμενοι έναρξιν εξαγο
ράς ταύτης. κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του καταργουμένου νομο
θετικού διατάγματος 4399/64. αφιχθέντες ή αφικνούμενοι εις Ελλάδα 
και παραμένοντες εν αυτή, καθ οιονδήποτε χρονικόν διάστημα, δεν 
υπόκεινται εις εκπλήρωσιν εξαμήνου υποχρεώσεως.

Εκ τούτων, οι μεν υπηρετούντες εις το Στράτευμα απολύονται, οι δε 
κηρυχθέντες ανυπότακτο: κατά τας διατάξεις του αυτού ως άνω άρ
θρου. υπηρετούντες ή μη, θεωρούνται ως εξαιρεθέντες της προσκλή- 
σεως προς κατάταξιν.

Δια την ποινικήν τακτοποίησιν των ανυποτάκτων εφαρμόζονται αι 
διατάξεις του άρθρου 77.

7. Αι δυνάμει αποφάσεων ή διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύ
νης ενεργηθείσαι εξαγοραί απαοών των οφειλομένων στρατιωτικών 
υποχρεώσεων, υπό ανηκόντων εις την κλάσιν 1949 και παλαιοτέρας. 
συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του καταργουμένου νομο
θετικού διατάγματος 3851/58, από 1ης Ιανουάριου 1966 και μέχρις 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως νομίμως γενόμεναι.

Δια την ποινικήν τακτοποίησιν των εξ αυτών ανυποτάκτων εφαρμό
ζονται αι διατάξεις του άρθρου 77.

Άρθρον 138

Στρατιωτικαί Υποχρεώσεις Αναπήρων Πολέμου

1. Στρατεύσιμοι ανήκοντες εις την κλάσιν ] 949 και παλαιοτέρας και 
καταστάντες. κατά την διάρκειαν εκπληρώσεως της θητείας ή εκγυμνά
σεως. ανάπηροι πολέμου με ποσοστόν αναπηρίας ]09γ τουλάχιστον, 
απαλλάσσονται της εκπληρώσεως του υπολοίπου της υποχρεώσεως 
ταύτης, ως και των τυχόν προσθέτων στρατιωτικών υπηρεσιών.

2. Ποινικαί συνέπεια: των εξ αυτών ανυποτάυετων αίρονται και παρα
γράφεται το έγκλημα ης ανυποταξίας, ως και αι τυχόν επιβληθείσαι δια 
τούτο ποιναί.

3. Ot τακτοποιούμενοι θεωρούνται ως εκπληρώσαντες τας στρατιω
τικός υποχρεώσεις των. ανεξαρτήτως του χρόνου της εις το Στράτευμα 
υπηρεσίας των. εγγραφόμενοι εις την εφεδρείαν τούτου κατά τας διατά
ξεις του άρθρου 57.

Άρθρον 139 

Διάφοροι Περιπτώσεις

1. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 δεν έχουν εφαρμο
γήν δια τους ανήκοντας εις την κλάσιν 3 970 και παλαιοτέρας. ως και 
δια τους μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος εκπληρώσαντες καθ' 
οιονδήποτε τρόπον τας στρατιωτικός υποχρεώσεις των και ανήκοντας 
εις την κλάσιν 197] κα: νεωτέρας.

Δια τούτους η διάρκεια υποχρεώσεως εκγυμνάσεως είναι οκτάμηνος.
2. Δεν έχουν.εφαοιισγήν α: διατάξεις:
α. Της παραγράφου 3 του άρθρου 10. δια τους ανήκοντας εις την 

κλάσιν 195 3 και παλαιοτέρας.
β. Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 0:
(1) Δια τους ανήκοντας εις τας κλάσεις της ανωτέρω υποπαραγρά- 

φου α. εφ' όσον θα λάβουν το πτυχίον των μετά την έναρξιν της ισχύος 
του παρόντος.

(2 ) Δια τους λα5όντας το πτυχίον των μέχρις ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος, ασχέτως της κλάσεως εις την οποίαν ανήκουν.

Οι ανωτέρω υπόκεινται εις εκπλήρωσιν των στρατιωτικών υπσχρεώ- 
σεών των μόνον εφ όσον ήθελον απομακρυνθή της οικείας Μονής ή της 
Αγιοταφικής Αδελφότητος προ της συμπληρώσεως του τεσσαρακοστού 
έτους της ηλικίας, άνευ άδειος ή κατόπιν τοιαύτης υπερβαινούσης τους 
τρεις μήνας, συνεχώς ή διαχεκομυένως. εντός του αυτού ημερολογια
κού έτους, πλην των απομακρυνόμενων κατόπιν άδειος χορηγουμένης 
δια λόγους υγείας ή σπουδών.

3. Α*. διατάξεις των άρθρων 12 και 13 έχουν εφαρμογήν δια τους 
από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος και εφεξής αιτούντας την εκ τη; 
στρατεύσεως απαλλαγήν αυτών.

Οι έχοντες απαλλαγή της στρατεύσεως μέχρις ενάρξεως ισχύος του
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παρόντος, δυνααε: των διατάξεων του άρθρου 17 του καταργουμένου 
νομοθετικού διατάγματος 3850/58. διέπονται εφεξής υπό των διατά
ξεων του παρόντος, εξαισέσει των απαλλα^εντων συμφώνως ταις υπο- 
παραγράφοις 1 α και 1 β του άρθοου τούτου, οι οποίοι υπόκεινται εις εκ- 
πλήρωοιν των στρατιωτικών υποχρεώσεων των. κατά τα ειδικώτερον 
καθοριζόμενα δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εάν:

α. Λιακόψουν τας σπουδάς των εν τη θεολογιχή ή ιερατική σχολή ή 
τω εκχΑησιαστικω φροντιστηρΐω και δεν έχουν εν τω μεταξύ χειροτο- 
νη6ή.

β. Λεν περιβληθούν το ιερατικόν σχήμα το βραόύτερον εντός τριών 
ετών από της συμπληρώσεως του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας, 
εκτός εάν εξακοκουθή η φοΐτησίς των εις τας ανωτέρω σχολάς, ότε 
απόλλυτα*. το δικαίωμα της απαλλαγής, εάν δεν χειροτονηθούν εντός 
διετίας από της εκ της σχολής αποφοιτησεως των.

γ. Αποβάλλουν το ιερατικό σχήμα προς της συμπληρώσεως του πε
ντηκοστού έτους της ηκικίας.

4. Αι χορηγηθείσαι αναστολαΐ κατατάξεως μέχρις ενάρξεως ισχύος 
του παρόντος, κατά τας διατάξεις των παραγραφών 7 και 8 του άρθρου 
20 του καταργουμένου νομοθετικού διατάγματος 3850/58. εις πτυ- 
χιούχους καθηγητικών σχολών των πανεπιστημίων της χώρας ή κατό
χους πτυχίου σχολής δυτών παραμένουν εν ισχύϊ. εφ* όσον οι μεν πρώτοι 
υπηρετούν εις δημόσια σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως, οι δε δεύτεροι ναυ
τολογούνται ως δύται επί σπογγαλιευτικών πλοίων δι ολόκληρον σπογ
γαλιευτικήν θερινήν περίοδον και επί δίμηνον χειμερινήν τοιαύτην και 
καθ έκαστον έτος εκ των τριών ετών αναστολής.

5. Στρατεύσιμοι ή κληρωτοί κλάσεως 1972 και παλαιοτέρων δι
καιούμενοι μεταφοράς εις τους υποχρέους εκγυμνάσεως δια λόγους ορι- 
ξομένους το πρώτον υπό των διατάξεων του άρθρου 25, επελθόντες 
οποτεδήποτε, δύνανται να υποβάλουν τα σχετικά όικαιολογητικά μέχρι 
συμπληρώσεως της στρατευσίμου υποχρεώσεως. άνευ καταβολής χρη
ματικού προστίμιου.

6. Αι διατάξεις του άρθρου 32 δεν έχουν εφαρμογήν δια τους ανήκο
ντας εις την κλάσιν 1973 και παλαιό τέρας.

7. Οι κατά τας διατάξεις του άρθρου 54 του καταργουμένου νομοθε
τικού διατάγματος 3850/58 κριθέντες ακατάλληλοι, επανελθόντες προ 
τριμήνου από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ή επανερχόμενοι εις 
Ελλάδα, δεν υπσχρεούνται να παρουσιασθούν ενώπιον της αρμοδίας 
Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής προς επανεξέτασιν της σωματικής 
ικανότητός των.

8. Αι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 έχουν εφαρμογήν δια τους 
οπωσδήποτε μη εκπληρώσαντας εξ ολοκλήρου τας στρατιωτικός υπο
χρεώσεις των μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος και υπηρετούντας 
εις το Στράτευμα ή ευρισκομένους καθ' οιονδήποτε τρόπον εκτός των 
τάξεων τούτου.

9. 0 χρόνος αιχμαλωσίας των αποδεδειγμένους υπό των κομμούνι- 
στοσυμμοριτών συλληφθέντων στρατιωτικών υπολογίζεται ως χρόνος 
στρατιωτικής υπηρεσίας από της συλλήψεως μέχρι της χρονολογίας 
αποδράσεως ή απελευθερώσεως τούτων, εφ' όσον αυτή συνετελέσθη προ 
της 31ης Δεκεμβρίου 1950 ή από της συλλήψεως και το βραδύτερον 
μέχρι της αυτής ημερομηνίας, εάν η απόδρααις ή η απελευθέρωσις συνε
τελέσθη μετά την 3 Ιην Δεκεμβρίου 1950. Κατ’ εξαίρεσιν. εφ’ όσον δια- 
πιστούται ότι οι συλληφθέντες εκρατούντο εις φύλακας ή στρατόπεδα συ- 
γκεντρώσεως ή καταναγκαστικής εργασίας και μετά την 3 1 ην Δεκεμ
βρίου 1950. δύναται δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κα
τόπιν προτάσεως του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνά
μεων. να υπολογ’.ζηται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και ο μετά 
την τοιαύτην ημερομηνίαν χρόνος και μέχρι της αποδράσεως ή της απε
λευθερώσεως εκ τούτων.

10. Αι διατάξεις του άρθρου 72 έχουν εφαρμογήν δια τους κατά την 
έναρξιν ισχύος του παρόντος και εφεξής υπηρετούντας εις το Στράτευμα 
κληρωτούς παρατεταμένης θητείας ή παρατεταμένης εκγυμνάσεως και 
κληρωτούς εξ εφεδρείας.

11. Αι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 εφαρμόζονται δια 
τους κηρυσσομένους ανυποτάκτους από της ενάρξεως ισχύος του παρό
ντος και εφεξής.

12. ΟΙ εξαιρεθέντες της υποχρεώσεως προς κατάταξιν ως υπαχθέ- 
ντες εις τας περί σημαινουσών θέσεων διατάξεις της δια του αναγκαστι
κού νόμου 311 /68 καταργηθείσης παραγράφου 5 του άρθρου 86 του 
επίσης καταργουμένου νομοθετικού διατάγματος 3850/58. υπόκεινται 
εις κατάταξιν προς εκπλήρωσιν των στρατιωτικών υποχρεώσεών των 
μετά την παρέλευσιν της τριετίας. Ούτοι μετά την συμπλήρωσιν εξαμή
νου στρατιωτικής υπηρεσίας δύνανται να εξαγοράσουν το υπόλοιπον 
των υποχρεώσεών των εφ' άπαξ ή εις δόσεις κατά τα ειδικώτερα καθο
ριζόμενα δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

ΤΜΗΜΑ 37 

ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

Αρθρον 140

Κατάργησις Στρατολογικών Γραφείων Ναυτικού και Αεροπορίας

1. Το Ναυτικόν Στρατολογικόν Γραφείον Πεωαιώς και το Στρατολο
γικόν Γ ραφείον Αεροπορίας καταργούνται και αι αρμοδιότητες τούτων 
μεταβιβάζονται εις τα Στρατολογικά Γραφεία Στρατού Ζηράς.

2. Η ημερομηνία καταργήσεως των ως άνω Στρατολογικών Γρα
φείων. ως και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια καθορισθήσονται δια 
διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

Άρθρον 141

Λεπτομέρειαι Εφαρμογής

1. Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος 
ρυθμίζεται δια διαταγών του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εκδιδομένων 

~ως ειδικώτερον εν αυτώ καθορίζεται.
2. Όπου δεν αναφέρεται άλλως εν τω παρόντι, αι σχετικαί διαταγαί 

του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εκδίδονται κατόπιν προτάσεως του Αρ
χηγείου Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται να μεταβιβάζη τας δια του 
παρόντος παρεχομένας αυτώ αρμοδιότητας, κατά τας διατάξεις του 
εκάστοτε ισχύοντος ειδικού νόμου «περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης».

Άρθρον 142

Κύρωσις Πράξεων Διοιχήαεως

Πράξεις της διοιχήσεως. εκδοθείσαι μέχοις ενάρξεως ισχύος του πα
ρόντος και μη αντικείμεναι εις τούτο, κυρουνται από της εκδόσεώς των.

Άρθρον 143

Καταργούμεναι Διατάξεις

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Αι ισχύουσαι διατάξεις του Ν.6086/34 «περί ναυτικής στρατολο

γίας».
2. Αι ισχύουσαι διατάξεις του Ν.Δ. 108/46 «περί στρατολογίας της 

Β. Αεροπορίας».
3. 0 Α.Ν. 859/46 «περί τρόπου συμπληρώσεως ελλειπουσών μετα

βολών στρατιωτικής υπηρεσίας στρατιωτικών εν γένει».
4. 0 Α.Ν. 910/46 «περί ρυθμίσεως υποχρεώσεων ανυπότακτων και 

λιποτακτών Μέσης Ανατολής».
5. Τα άρθρα 1. 2. 4 και 5 του Ν.350/47 «περί διατάξεών τινων

αφορωσών την ισχύουσαν στρατολογικήν νομοθεσίαν*.
6. Το Ν.Δ. 432/87 «περί χορηγήσεως αναβολής εις πλεονάζοντας 

στρατευσίμους».
7. 0 Α.Ν. 840/48 «περί αναγνωρίσεως της εις συμμαχικούς στρα

τούς και τας Ε.Ο.Ε.Α. υπηρεσίας ως στρατιωτικής τοιαύτης*.
8. 0 Ν. 174-4/51 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατά- 

ξεών τινων της ισχυούσης στρατολογικής νομοθεσίας».
9. Ο Ν. 2075/52 «περί επεκτάοεως των διατάξεων του άρθρου 1 

του Ν. 1744/51 και εις τους στρατευσίμους ολοκλήρου θητείας κλά- 
σεων 1940 και 1941».

10. Το Ν.Δ. 2192/52 «περί τακτοποιήσεως ζητημάτων αφορώντων 
ανυποτάκτους».

11. Ο Ν. 2321/53 «περί διατάξεων αφορωσών την ρύθμισιν στρατο
λογικών υποχρεώσεων».

12. Το άρθρον 19 του Ν.Δ. 2646/53 «περί συστάσεως υπηρεσίας 
εκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων ςηράς».

13. Το Ν.Δ. 2737/53 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεών τινων της ισχυούσης στρατολογικής νομοθεσίας*.

14. Αι αφορώσαι εις το Στράτευμα διατάξεις του Ν.2761/54 «περί 
υποβολής δηλώσεων τόπου διαμονής υπό εφέδρων οπλιτών».

15. Το Ν.Δ. 2902/54 «περί διατάξεων αφορωσών την ρύθμισιν 
στρατολογικών υποχρεώσεων».

16. Το Ν.Δ. 2978/54 «περί αναγνωρίσεως της προσφερθείσης υπη
ρεσίας παρ' Ελλήνων πολιτών, μη υποκειμένων εις στράτευσιν. ως 
στρατιωτικής τοιαύτης».

17.0 Ν. 3174/55 «περί παρατάσεως προθεσμίας εξαγοράς στρατι
ωτικών υποχρεώσεων ανυποτάκτων κλάσεων 1941 και παλαιοτέ- 
ρων».



- 36 -

18. Το Ν.Δ. 3331/55 «περί επεχτάαεως ισχύος των διατάξεων του 
άρθρου 2 του Ν.Λ. 2192/52 χαι εις τας πλάσεις 1944-49».

19. Αι αφορώσαι εις το Στράτευμα διατάξεις του Ν.Δ. 3408/55 
«περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.2761/ 
54».

20. Το Ν.Δ. 3409/55 «περί χυρώσεως γενομένων κατατάξεων εν 
τω στρατεόματι κατά την διάρκειαν πολεμικών επιχειρήσεων».

21. Η Π.Τ.Σ. 556/55 «περί αναστολής ισχύος των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 3 του Ν. 3174/55».

22. Η παράγραφος 7 της Π.Υ.Σ. 290/57 «περί τρόπου κατασκευής 
εγγειοβελτιωτικών έργων δια την ανασυγκρότησιν της υπαίθρου».

23. Η παράγραφος 12 της Π.Τ.Σ. 445/58 «περί διαθέσεως παρ' 
Τπουργείου Συντονισμού εις Υπουργείου Εθνικής Αμύνης πιστώσεως 
δολλαρίων 2.800.000 δια προμήθειαν μηχανημάτων εκτελέσεως εγ
γειοβελτιωτικών έργων και οδοποιίας».

24. Το Ν.Δ. 3850/58 «περί στρατολογίας των Ενόπλων Δυνά
μεων».

25. Το Ν.Δ. 3851 /58 «περί ρυθμίοεως στρατολογικών τινων ζητη
μάτων».

26. Το Ν.Δ. 4399/64 «περί ρυθμίσεως στρατολογικών τινων ζητη
μάτων».

27. Το άρθρον 14 του Ν.Δ. 4520/66 «περί δημιουργίας βαθμού αρ
χιπλοιάρχου εν τω Β. Ναυτικώ και ετέρων τινων διατάξεων».

28. Ο Α.Ν. 417/68 «περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 2 του 
άρθρου 86 του Ν.Δ. 3850/58. ως αύτη προσετέθη δια της παραγρά
φου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4399/64 «περί ρυθμίσεως στρατολογικών 
τινων ζητημάτων».

29. Το Ν.Δ. 72/66 «περί ρυθμίσεως θεμάτων ανυποτάχτων κλά- 
σεως 1950 και νεωτέρων».

30. Το Ν.Δ. 175/69 «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών ανυποτά- 
κτων».

31. Πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντιχειμένη εις το παρόν.
Άρθρον 144

Διατηρούμενοι Διατάξεις

Διατηρείται εν ισχύι η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 
4239/62 «περί συνταξιοδοτήσεως του τακτικού προσωπικού του τα
μείου ασφαλίσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και τροποποι- 
ήσεως συνταξιοδοτικών και των περί μητρώου αρρένων διατάξεών τι- 
νων».

Άρθρον 145 

Χρόνος Ενάρξεως Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 1ης Ιανουάριου 1971.
Εν Αθήναις τη 14 Νοεμβρίου 1970 

Εν Ονόματι του Βασιλέως 
0 ΑΝΤΙΒΑΣ1ΛΕΥΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤ.ΑΚΗΣ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Nik. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ. ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ. ΑΛΑΜ. ΑΝΔΡΟΤ- 
ΤΣΟΠΟΤΛΟΣ ΛΟΥΕ. ΠΑΤΡΑΣ. ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ. ΝΙΚΗΤ. Σ1Ω- 
ΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ. ΕΜ- 
ΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟ- 
ΠΟΤΛΟΣ. ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡ.ΑΙΟΣ ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠ.ΑΔΗΜΗΤΡ10Υ. ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ. ΓΕΩΡΓ. 
Β ΑΛΛΗΣ.

Εθεωρήθη χαι ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 16 Νοεμβσίου 1970 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 43 7/1974 (ΦΕΚ 1401
Περί αντιχαστάσεως χαι συμπ/.ησώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 

720/70 -Περί Στρατολογίας και ρυθμίσεως Στρατολογικών τινών ζη
τημάτων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και 
Οιατάσσομεν:

Άρθρον 1.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 25 του Ν.Δ. 720/70 «περί Στρατολο
γίας», αντικαθίσταται ως ακολούθως:

5. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο μεν 
πατήρ θεωρείται ανίκανος προς εργασίαν, εάν έχη συμπεπληρωμένων 
το εβδομηκοστόν (70όν) έτος της ηλικίας ή εφ' όσον άγει μικροτέραν 
ηλικίαν, εάν έχη ανίατον σωματικήν βλάβην ή πάθησιν παρακωλύουσαν 
εχδήλως την παρ’ αυτού άσχησιν του επαγγέλματος ή της εργασίας του 
και παρεμφερών τοιούτων, ο δε αδελφός θεωρείται ανίκανος προς πάσαν 
εργασίαν, εάν έχη τοιαύτην βλάβην ή πάθησιν παρακωλύουσαν εκδή- 
λως και απολύτως την παρ' αυτού άσχησιν παντός επαγγέλματος ή ερ
γασίας. Δια τον υπολογισμόν της ηλικίας λαμβάνεται υπ όψιν η παρά
γραφος 3 του ως άνω άρθρου 2».

Άρθρον 2.

Εις το άρθρον 40 του ΝΔ 720/70, προστίθεται παράγραφος 4 
έχουσα ούτω:

4. Στρατεύσιμοι μη έχοντες επιλεγή δια την Αεροπορίαν και μη τυγ- 
χάνοντες ανυπότακτοι, ες όσον μέχρι της προσκλήαεως αυτών προς 
χατάταξιν εις τον Κλάδοι Ενόπλων Δυνάμεων εις τον οποίον ανήκουν, 
κέχτηνται δωδεκάμηνον τουλάχιστον υπηρεσίαν ως τεχνίται αεροπορι
κής βιομηχανίας εν γένει ή συνεργείων, κρατικών ή μη. οιουδήποτε αε
ροπορικού Οργανισμού ή τυγχάνουν μαθηταί ή πτυχιούχοι πάσης αερο
πορικής Σχολής ή ανεγνωρισμένου αεροπορικού οργανισμού, δύναται 
να μεταφέρωνται εις την Αεροπορίαν δια διαταγών του Αρχηγείου του 
οικείου Κλάδου, μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμην του Αρχηγείου 
Αεροπορίας, επί τη αντιστοιχώ εκπτώσει υπέρ του Στρατού Ξηράς ή του 
Ναυτικού ισαρίθμων στρατευσίμων εκ της υπό κατανομήν πλά
σεως» .

Άρθρον 3.

Εις το άρθρον 41 του ΝΔ 720/70, προστίθεται παράγραφος 4, 
έχουσα ούτω:

4. Η παράγραφος 4 του ως άνω άρθρου 40 έχει ανάλογοι εφαρμο
γήν και εν προκειμένω».

Άρθρον 4.

Η·παράγραφος 1 του άρθρου 61 ΝΔ 720/70 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

1. Εκ της εφεδρείας οπλιτών διαγράφονται:
α. Οι προχειρισθέντες εις θρησκευτικούς λειτουργούς της Ανατολικής 

Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
β. Οι συμπράττοντες εις την λειτουργίαν των Ισραηλιτών και Μου

σουλμάνων κατά τα αντίστοιχα περί αυτών θρησκεύματα.
γ. Οι ενταχθέντες εις την Αγιοταφικήν Αδελφότητα ή περιβληθέντες . 

το μοναχικόν σχήμα και μονάζσντες εις Μονός, περί των οποίων το άρ
θρον 10.

Ε. Οι καταόικασθέντες αμεταχλήτως παρ οιουδήποτε δικαστηρίου 
εις καθαίρεσιν ή εις ποινήν σννεπαγομένην καθαίρεσιν. δ:' έγκλημα τε- 
λεοθέν εις χοόνον κατά τον οποίον είχον την ιδιότητα του στρατιωτικού.

ε. Ο: έχοντες οικογενειακούς λόγους συνιστώντας απαλλαγήν εκ της 
στρατεύσεως. κατά τας διατάξεις του άρθρου 14».

Άρθρον 5.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 118 ΝΔ 720/70 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

4. Ο χοόνος υπηοεσίας των εθελοντών νέων προατρατιωτιχής ηλι
κίας. εις την Στρατιωτικήν Υπηρεσίαν Κατασκευής Έργων Ανασυγκρο- 
τήσεως και εις τας Μονάδας αυτής, λογίζεται ως τοιούτος στρατιωτικής 
υπηρεσίας, κατά τας διατάξεις του περί τούτων ειδικού Νόμου».

Άρθρον 6.

Εξαγορά στρατιωτικών υποχοεώσεων

1. Επιτρέπεται η εξαγορά της στρατευσίμου υποχρεώσεως (θητείας. 
εκγυμνάσεως ή υπολοίπου τούτων), ως και των τυχόν προσθέτων στρα
τιωτικών υπηρεσιών υπό των κάτωθι ανηκόντων εις τας πλάσεις 1950 
έως και 1955:

α. Στρατευσίμων και κληοωτών.



- 37 -

5. Ανυπότακτων οιασδτιποτε κατη-Όρίας. καταστάντων τοιοϋτων 
”£·/2ε; ενάοςεως ισχύος του παρόντος

■ν. Λιποτακτών, καταστάντων τοιούτων μέχρις ενάρξεως ισχύος του 
ταςόντος. εε" όσον εξέτισαν την επί τη πράξει ταύτη επιβληθείσαν ποι- 
, τν. κατεδικάσθτισαν αετ' αναστολής ή παρεγράοη το έγκλημα της λι- 
ττταςίας.

2. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξαγοράν των στρατιωτικών υποχοε- 
ύσεών των εφαρμόζονται τα εν άρθρω . · του ΝΔ 720/70 οριζόμενα.

3. Τα καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά δι εξα-Όράν εκάστου μηνός 
στρατευσίμου υποχρεώσεως και εκάστου μηνός προσθέτου στρατιωτι
κής υπηρεσίας, αι προθεσμίαι και η ερ άπας ή κατά δόσεις καταβολή 
του χρηματικού ποσού υπό των εξαγοραζόντων τας στρατιωτικός υπο
χρεώσεις δυνάμει της ανωτέρω παραγράφου 1 καθορίζονται δια διατα
γής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δημοσιευομένης δια της Εφημερί- 
δος της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ταύτα ποσά δύνανται να αναπρο- 
σαρμόζωνται δια διαταγής του αυτού Υπουργού.

Άρθρον 7.

Τακτοποίησις ανυποτάκτων κατηγοριών τινών

1. Εξαλείφεται δια παραγραφής το αξιόποινον του εγκλήματος της 
ανυποταξίας, αίρονται άπασαι αι συνέπειαι αυτού και αποβάλλουν την 
ισχύν των αι τυχόν εκδοθείσαι καταδικαστικαί αποφάσεις των μέχρις 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος κηρυχθέντων ανυποτάκτων εξωτερικού 
στρατευσίμων πλάσεως 1950 και νεωτέρων. εφ’ όσον ήθελον καταταγή 
εις το Στράτευμα εντός έτους από της ισχύος του παρόντος ΝΔ.

2. Η επί ανυποταξία ποινική δίωξις των ανωτέρω, ως και η εκτέλεσις 
των μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος εκδοθεισών επί τη πράξει 
ταύτη χαταδικαστικών αποφάσεων, αναστέλλεται επί έν έτος.

3. Μετά την κατά τα εις την ανωτέρω παράγραφον 1 κατάταξιν ανυ
πότακτων. αι σχετικαί μηνύσεις και δικογραφίαι τίθενται εις το αρχείον, 
ως εν παραγράφω 3 του άρθρου 77 ΝΔ 720/70 ορίζεται.

4. Των εν παραγράφοις ϊ. 2 και 3 ευεργετημάτων απολαμβάνουν 
και οι στρατεύσιμοι των αυτών ως άνω πλάσεων, οι οποίοι μέχρις ενάρ
ξεως ισχύος του παρόντος κατετάγησαν ως ανυπότακτοι εσωτερικού ή 
εξωτερικού και υπηρετούν εες το Στράτευμα ή διατελούν νομίμως εκτός 
των τάξεων τούτου, ως και οι εκπληρώσαντες τας στρατιωτικός υπο
χρεώσεις των. Ως καταταγέντες θεωρούνται xat οι υπαγόμενοι εις τας 
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 74 ΝΔ 720/1970.

5. Τυχόν καταβληθέντα αντισηκώματα, δι’ εξαγοράν προσθέτων 
στρατιωτικών υπηρεσιών λόγω ανυποταξίας, δεν επιστρέφονται.

‘Αρθρον 8

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 18 Μαΐου 1974 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

.ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΡΆΛΛΗΣ. ΗΛ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΤΕΤΕΝΈΣ, 
ΕΥΣΤ. ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ. ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ. ΣΤΥΛ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΟΥ. ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ. ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ. ΠΑΝ. ΧΡΗ
ΣΤΟΥ. ΤΖΩΡ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ. ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ. ΧΑΡ. ΓΕΩΡ- 
ΓΙΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΡΥΦ. ΤΡΙΑ.ΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ. ΆΛΕΣ. ΤΖΑΒΕΛ
ΛΑΣ. ΚΩΝΣΤ. ΣΚ1ΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 18 Μαΐου 1974 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 164/1974 (ΦΕΚ 340)

Περί τροποποιήσεως χαι χαταργήσεως διατάξεων τινών του ΝΔ 
• 20/70 «περί Στρατολογίας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπ" όφει διατάξεις του άρθρου 10 nap. 1 και 2 της από 1/ 
1.8.1974 Καταστατικής Συντακτικής Πράξεως «Περί αποκαταστά- 
σεως της δημοκρατικής νομιμότητος κλπ.», προτάσει του Ημετέρου

Υπουργικού Συμβουλίου, αποιοααίζομεν:

"Αρθρον 1

1. Η παράγραφος 5 του άρθοου 18 Ν.Δ. 720/70 «περί Στρατολο
γίας» τροποποιείται ως ακολούθως:

«5. Δύναται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης να διατάσση την διακοπήν 
χορηγηθειοών αναβολών κατατάξεων, κατά κατηγορίας και κατόπιν 
προτάσεως του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων λόγω ειδικών υπηρεσια
κών αναγκών».

2. Η παράγραφος 6 του αυτού ως άνω άρθρου ως αύτη προσετέθη 
δια του υπ" αριθ. 1347/10.2.73 ΝΔ καταργείται.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 ΝΔ 720/70 τροποποιείται ως 
ακολούθως:

«4. Δύναται ο-Υπουργός Εθνικής Αμύνης. κατόπιν προτάσεως του 
Αρχηγείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, να διατάσση την 
διακοπήν χορηγηθειοών αναβολών εις σπουδαστάς εξωτερικού, εφ 
όσον αδικαιολογήτως παραλείπουν την υποβολήν της υπό της ως άνω 
παραγράφου 1 οριζομένης δηλώοεως ή πιστοποιήσεως ή υποβάλλουν 
ταύτας εκπροθέσμως κατά σύστημα ή δεν φοιτούν κανονικώς».

Άρθρον 2

Το άρθρον 140 ΝΔ 720/70 καταργείται. αφ" ης τούτο ίσχυσεν.

Άρθρον 3

Η ισχύς του παρόντος άρχεται, από της δημοσιεύσεώς του δια της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 16 Νοεμβοίου 1974 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 224/1974 (ΦΕΚ 364)

Περί τακτοποιήσεως ανυποτάκτων κατηγοριών τινών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπ" όψει τας διατάξεις του άρθρου 10 nap. 1 και 2 της Κα
ταστατικής Συντακτικής Πράξεως της 1 -1.8.1974 «Περί αποκαταστά- 
σεως της δημοκρατικής νομιμότητος», προτάσει του Ημετέρου Υπουρ
γικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν:

Άρθρον 1

Αι διάταξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 417/74 «περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων του ΝΔ 720/1970 «περί Στρατολογίας και 
ρυθμίσεως Στρατολογικών τινών ζητημάτων» εφαρμόζονται και επι 
στρατευσίμων κλάσεως 1950 και νεωτέρων. κηρυχθέντων ως ανυπο- 
τάικτων εσωτερικού ή εξωτερικού μέχοις ενάρξεως ισχύος του παρό
ντος. εφ’ όσον οι μεν ανυπότακτοι εσωτερικού κατετάγησαν ήδη εις το 
Στράτευμα, οι δε του εξωτερικού ήθελον καταταγή μέχρι 31ης Οκτω
βρίου 1975.
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Άρθρον 2

Η ισχύς του παρόντος άρχεταυ από της δημόσιε υσεώς του δια της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 7 Δεκεμβρίου 1974 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΤΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ 
0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓ0ΥΡΑ1. ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ. ΔΗΜ. ΜΠ1- 
ΤΣ10Σ, ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ. ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΌΠΟΥ- 
ΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ. ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ. ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥ
ΠΑΝ ΗΣ, ΠΑΝΑΓ. ΖΕΠΠΟΣ. ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ. ΙΠΠΟΚΡ. 
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ. ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ. ΒΑΣ1Λ. ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ. 
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 7 Δεκεμβρίου 1974 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΝΌΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/1975 (ΦΕΚ 15)

Περί στρατολογικής ταχτοποιήσεις κατηγοριών τινών στρατευσί
μων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

ΆρΘρον 1

1. Ο χρόνος κατά τον οποίον ’Ελληνες, έχοντες συμπληρώσει το 
15ον έτος της ηλικίας των. διετέλεσαν εν εκτοπίσει, προφυλακίσει, ή φυ
λακίσει ή κατεζητούντο. αποδεδειγμένως. βάσει εγγράφων των πάσης 
φύσεως καταδιωκτικών αρχών ή διετέλεσαν εν αποδεδειγμένη στερήσει 
της προσωπικής των ελευθερίας, κατά το από 21ης Απριλίου 1967 μέ
χρι και της 23ης Ιουλίου 1974 χρονικόν διάστημα, συνέπεια εκδηλω- 
θείσης αντιθέσεώς των προς την δημιουργηθείσαν από της 21ης Απρι
λίου 1967 δικτατορίαν, καλύπτει χρόνον στρατευσίμου υποχρεώσεως 
τούτων.

Ο ούτω καλυπτόμενος χρόνος δεν δύναται να είναι μείζων: 
α. Των δέκα οκτώ μηνών, δια τους υπόχρεους πλήρους θητείας, 
β. Των εννέα μηνών, δια τους υπόχρεους εκγυμνάσεως. 
γ. Των δώδεκα μηνών, δια τους έχοντας βάσει της κειμένης νομοθε

σίας. δικαίωμα εξαγοράς πλήρους θητείας και
δ. Των εξ μηνών, δια τους έχοντας δικαίωμα εξαγοράς υποχρεώ

σεως εκγυμνάσεως.
2. Στρατεύσιμοι, διατελέσαντες εις τινα των ανωτέρω καταστάσεων, 

περί ων η παρ. 1. επί χρονικόν διάστημα μείζον των δύο (2) ετών, υπο- 
χρεούνται εις εκπλήρωσιν μόνον τριμήνου στρατιωτικής υποχρεώσεως. 
μετά την εκπλήρωσιν της οποίας απολύονται, θεωρούμενοι έφεδροι γε- 
γυμνααμένοι.

3. Τυχόν, πλεονάξων. κατά τα ανωτέρω, χρόνος εκτοπίσεως. ποοσυ- 
λαχίσεως ή φυλακίσεως. καλύπτει χρόνον προσθέτου υπηρεσίας επιβλη- 
6είσης δι οιανδήποτε αιτίαν.

4. Πρόσθετο: υπηρεσίαυ επιβληθείσαι εις καταστάντας ανυπότα
κτους της παρ. 1. αίρονται αυτοδικαίως, άμα τη εκπληρώσει των βάσει 
της κειμένης Νομοθεσίας και των διατάξεων του παρόντος, στρατολογι
κών υποχρεώσεων.

5. Αι διατάξεις του άρθρου 77 του ΝΔ 720/70 «περί στρατολογίας-, 
εφαρμόζονται και δια τους δυναμένους να τακτοποιηθώσ: στρατολογι
κούς. δια των διατάξεων του παρόντος.

6. Τυχόν καταβληθέντα. υπό των ανωτέρω, αντισηκώματα δια την 
εςπγοράν οιασδήποτε στρατιωτικής υπηρεσίας (θητείας, εκγυμνάσεως ή 
προσθέτων υπηρεσιών» δεν επίατρε φόντα..

ΆρΘρον 2

1 ■ Η προς στράτευσιν υποχρέωσες ανυποτάκτων εξωτερικού:
α. Οι οποίοι εστερήθησαν της Ελληνικής ιθαγένειας.
β. Των οποίων ηκυρώθησαν τα διαβατήρια.
γ. Οι οποίοι εδιώχθησαν βάσει εντάλματος συλλήιύεως.
δ. Οι οποίοι έτυχόν πολιτικού ασύλου, παρ αλλοδαπής χωσας. λόγω

αντιδικτατορικής δοάσεως. κατά το από 21ης Απριλίου 1967 μέχρι 
23ης Ιουλίου 1974 διάστημα, περιορίζεται εις τον χρόνον εξαμήνου 
στρατευσίμου υποχρεώσεως. Ούτοι δικαιούνται εις εξαγοράν του υπο
λοίπου αντί πεντακοσίων δραχμών, δι' έκαστον μήνα οφειλομένης στρα
τευσίμου υποχρεώσεως.

2. Ως προς την άρσιν των διοικητικών και ποινικών συνεπειών της 
ανυποταξίας των. εφαρμόζωνται τα εν τω ανωτέρω άρθρω 1 παρ. 4 και 
5 οριζόμενα.

ΆρΘρον 3

Φοιτητα’ι. στρατευθέντες βάσει των ΝΔ 1347/73 κα: 720/70. 
λόγω αντιθέσεώς των προς την δημιουργηθείσαν από της 21.4.1967 
κατάστασιν. εφ' όσον δεν έχουν εκπληρώσει τας στρατιωτικός των υπο
χρεώσεις. υποχοεούνται εις εξάμηνον θητείαν δυνάμενοι να εξαγορά
σουν το υπόλοιπον της θητείας των αντί πεντακοσίων δραχμών. δΓ έκα
στον μήνα οφειλομένης στρατευσίμου υποχρεώσεως.

Η εξαγορά δέον να συντελεσθή προ της εκπληρώσεως της εξαμήνου 
υποχρεώσεως.

ΆρΘρον 4

1. Στρατεύσιμοι, ανυπότακτοι ή μή, ή κληρωτοί πτυχιούχοι Ανωτά- 
των Σχολών του εξωτερικού ανήκοντες εις την κλάσιν 1964 και πα- 
λαιοτέρας ή κατέχοντες σημαινούσας θέσεις εις ανώτατα εκπαιδευτικά ή 
επιστημονικά Ιδρύματα του εξωτερικού ανεξαρτήτως της κλάσεως εις 
την οποίαν ούτοι ανήκουν, δύνανται να εξαγοράσουν, το υπόλοιπον των 
στρατιωτικών υπσχρεώσεών των. μετά προηγουμένην συμπλήρωσιν 
εξαμήνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

2. Πρόσθετοι υπηρεσίαν, επιβληθείσαι εις καταστάντας ανυποτά- 
κτους. αίρονται αυτοδικαίως, άμα τη εκπληρώσει της κατά την προη
γουμένην παράγραφον εξαμήνου στρατιωτικής υποχρεώσεως, εξαλει- 
φομένου και του αξιοποίνου του αδικήματος της ανυποταξίας.

ΆρΘρον 5

1. Τα δια των προηγουμένων άρθρων προβλεπόμενα ευεργετήματα 
παρέχονται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, βάσει στοιχείων, καθοριζο- 
μένων δι αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

2. Ωσαύτως, πάσα αναγκαία λεπτομέρεια, δια την εφαρμογήν του 
παρόντος ρυθμίζεται δια Διαταγών του αυτού Υπουργού.

ΆρΘρον 6
Η ισχύς του παρόντος άρχεται. από της δημοσιεύσεώς του δια της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 1 Φεβρουάριου 1975 
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΌΠΟΥΛΟΣ 
0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ 

Εθωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 1 Φεβρουάριου 1975

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΝΌΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 160/3975 (ΦΕΚ 193»
Περί χ/τικαταστάσεως διατάξεων τινων του Ν.Δ. 720/1970 «πες. 
Στρατολογίας- χαι του Ν. 4/1975 «περί στρατολογικής τακτοποιή- 
σεως κατηγοριών τινων στρατευσίμων* και περί ρυθμίσεως στρατολογι
κών τινων ζητημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

ΆρΘρον 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ΝΔ 720/1970 αντικαθίστα
ται ως ακοΛούθως:

• I. Απαλλάσσονται της στρατεύσεως οι προτιθέμενοι να περιβληθουι 
το ιερατικόν σχήαα και κρινόμενοι αρμοδίως κατάλληλο: προς χειροτο- 
νίαν στρατεύσιμοι, σπουδασταί ή απόφοιτοι:

α. Των Θεοκογικών Σχολών των Ανωτέρων και Ανώτατων Εκπσ - 
δευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού.

β. Των Θεοκογικών Σχολών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, της Χάλ
κης. ως και ετέρων τοιούτων του εξωτερικού της Ανατολικής Ορθοδ*»-
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Εκκλησίας καθοριζοαένων δια αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής
Χαύνης.

Των ιερατικών Σχολών και Εκκλησιαστικών φροντιστηρίων εσω
τερικού.

0. Των Θεολογικών Σχολών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εσω
τερικού ή εξωτερικού».

2. Η παοαγραφος 6 του άρθρου 12 του ΝΔ 720/1970 αντικαθίστο- 
τα·. ως ακολούθως:

-Ο. Λι υπό του παρόντος άρθρου προβλεπόμεναι απαλλαγαί είναι δυ
νατόν. εις περίπτωσιν εξαιρετικής ανάγκης, να πεοιορίζωνται ή και να 
απα'Όοεύωντα: δι αποοασεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. κατόπιν 
πςοτάσεως του Ανώτατου Συμβούλιου Ενόπλων Δυνάμεων».

3. Εις το άρθρον 12 του ΝΔ 720/1970 προστίθεται πράγραφος 7 
r/ουσα ως ακολούθως:

-7. Οι κατά τας διατάξεις του παοοντος απαλλασσόμενοι υποχοεού- 
νται να υπηρετήσουν επί διετίαν τουλάχιστον εις ενορίας ακριτικών πε
ριοχών ή τοιαύτας εχούσας πληθυσμόν κάτω των χιλίων κατοίκων, αϊ- 
-ινες. κατά την κρίσιν της Αρχιεπισκοπής, έχουν ιδιαιτέραν ανάγκην ιε
ρέων*.

Άρθρον 2

Η παράγραφος 4 του άρθρου 43 του ΝΔ 720/1970 αντικαθίσταται 
ω; ακολούθως:

-4. Δύναται ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης. λόγω υπηρεσιακών ανα
γκών. να καλή προς κατάταξιν στρατευσίμους, εςαιρεθέντας της προ- 
σκλήσεως κατά τας διατάξεις των ανώτερω παραγράφων 2 και 3. κατά 
κατηγορίας ή ονομαστικούς και κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως του 
Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρον 3

Το άρθρον 86 του ΝΔ 720/1970 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

«Άρθρον 86

Εξαγορά Στρατιωτικών Υποχρεώσεων*.

1. 0 Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται να επιτρέπη την εξαγοράν 
στρατιωτικών υποχρεώσεων εις τας ακολούθους κατηγορίας στρατευσί
μων και κληρωτών, εφ' όσον εξηρέθησαν ή εξαιρούνται των προσκλή-

α. Υπεχόντων υποχρέωσιν εκγυμνάσεως.
β. .Αλλογενών.
γ. Αναχωρούντων νομίμως εξ Ελλάδος μέχρι της προτεραίας της 

τασσόμενης ημερομηνίας αρχικής κατατάξεως εις το Στράτευμα των εκ 
του αυτού Δήμου ή Κοινότητος και της αυτής κλάσεως ή κατηγορίας 
στρατευσίμων και εγκαθισταμένων μονίμως εν τη αλλοδαπή, ως μετα
ναστών. εις χώρας καθοριζόμενος δια διαταγής του ως άνω Υπουργού.

δ. Διαμενόντων μονίμως εις την αλλοδαπήν.
ε. Απολυόμενων εκ του Στρατεύματος δυνάμει των διατάξεων της 

υποπαραγράφου 3α του άρθρου 54.
2. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, διαμένοντες μο

νίμως εις αλλοδαπήν ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται, ασχέ
τως χρονολογίας κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, οι μονίμως και συ
νεχώς διαμένοντες εις το εξωτερικόν τουλάχιστον από Ιης Ιανουάριου 
του έτους κατά το οποίον άγουν το ενδέκατον έτος τη; ηλικίας μέχρι της 
ημερομηνίας της πλήρους εξαγοράς των στρατιωτικών των υποχρεώ
σεων ή της κατατάξεώς των εις το Στράτευμα προς εκπλήρωσιν ταύτης, 
εαν δεν επιθυμούν την τοιαύτην εξαγορά, Ως ‘χρόνος μονίμου διαμονής 
εις την αλλοδαπήν λογίζεται και ο κάτωθι χρόνος της εν Ελλά δ ι ελευθέ- 
-σς παραμονής των:

α. Επί δωδεκάμηνον ή καθ' όλην την διάρκειαν των εν τη ημεδαπή 
σπουδών των υπό τας προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των υποπα- 
- αόρατων !β και 1γ του άρθρου 94.

ρ. Επί τετράμηνον από της λήξεως ή διακοπής των σπουδών, προ- 
*ειμενου περί των εις την παράγραφον 1 γ του αυτού άρθρου 94 υπαγό
μενων.

3. Ωσαύτως, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται να επιτρέπη την 
εςαγοράν στρατιωτικών υποχρεώσεων εις στρατευσίμους ή κληρωτούς 
ανήκοντας, από απόψεως σωματικής ικανότητος. εις την τρίτην ή τε- 
σαρτην κατηγορίαν*.

‘Το άρθρον 91 του ΝΔ 720/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως.

« Αρθοον 91

Κατηγορίαι ως απαγορεύεται η αποδημία.

1. Απαγορεύεται η αποδημιία ως και η ναυτολό-*ησις επί πλοίων 
εκτελούντων πλόας εις το εξωτερικόν των.

α. Ανυποτάκτων και Λιποτακτών.
β. Στρατευσίμων ή εφέδρων κληθέντων προς κατάταξιν ως κληρω

τών εν γένει.
γ. Στρατευσίμων ή εφέδρων, νομίμως εκτός στρατεύματος διατελού- 

ντων.
2. Η κατά τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου απαγόρευ- 

σις ισχύει, κατά περίπτωσιν. ως ακολούθως:
α. Δια τους εν παραγράφω Ια: Από της ημερομηνίας κηρύξεώς των 

ως ανυποτάκτων ή λιποτακτών
β. Δια τους εν παραγράφω 1β: Από της ημερομηνίας υπογραφής της 

διαταγής προσκλήσεώς των προς κατάταξιν.
γ. Δια τους εν παραγράφω 1γ:
(1) Απαλλα^έντας. εν γενει ή εξαιρεθέντας: Από της εκλείψεως των 

λόγων της απαλλαγής ή εξαιρέσεώς των.
(2) Τυχόντος αναβολής κατατάξεως. λόγω σπουδών ή προς συμπλή- 

ρωσιν θαλάσσιος υπηρεσίας: Από της λήξεως ή της καθ' οιονδήποτε 
τρόπον διακοπής της αναβολής των.

(3) Ανήκοντας εις οιανδήποτι ετέραν κατηγορίαν: Από της πρώτης 
ημέρας του τελευταίου μηνός. προ της εκλείψεως των λόγων δι* ους 
διατελοΰν εκτός Στρατεύματος.

3. Δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης δύναται να απαγο- 
ρευθή η αποδημία εις πάντα στρατεύσιμον ή έφεδρον, εφ’ όσον επιβάλ
λουν τούτο ειδικοί λόγοι ή συντρέχουν εξαιρετικαί περιστάσεις».

Άρθρον 4

Άρθρον 5

Το άρθρον 92 του ΝΔ 720/1970 αντικαθίσταται ως ακοχού- 
6ως:

-Άρθρον 92

Εξαιρέσεις εκ της απαγορεύσεως προς αποδημίαν.

1. Δύναται να εγκριθή η αποδημία ανηχόντων εις κατηγορίαν τινά 
των εν άρθρω 91 αναφερομένων. δια λόγους επειγουσών εξαιρετικών 
περιστάσεων. προσηκόντως βεβαιυυμένων.

2. Απόφασις του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ορίζει τα αφοοώντα τας 
χώρας, εις ας θα επιτρέπηται η μετάβασις, τα υποβλητέα δικαιολογη- 
τικά. την διάρκειαν παραμονής εις το εξωτερικόν και πάσαν ετέραν λε
πτομέρειαν-.

Άρθρον 6

Το άρθρον 93 του ΝΔ 720/1970 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

-Άρθρον 93

"Ελεγχος στρατολογικής κατσστάσεως αποδημούντων.

1. Η έκδοσις η ανσνεωσις ή θεώρησις διαβατηρίων (ος και η ναυτο- 
λόγησις επί πλοίων εκτελούντων πλόας εις το εξωτερικόν, ενεργείται 
παρά των προς τούτο αρμοδίων Αρχών, βάσει πιστοποιητικού του αρ
μοδίου Στρατολογικού Γραφείου ή ετέρου αποδεικτικού στοιχείου εγκρί- 
σει του οικείου Αρχηγείου κατά τα ειδικώτερον δια Διαταγής του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης οριζόμενα.

2. Ουδείς έλεγχος της στρατολογικής καταστάσεως ενεργείται εις 
ανήκοντας εις μήπω κληθείσας κλάσεις ή υπερβαντας το Γ>Οόν έτος ttj; 
ηλικίας των.

3. Απόφασις του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ορίζει πάσαν ετέραν σχε
τικήν λεπτομέρειαν*.

Άρθρον 7. Ν. 160/75 ίΦΕΚ 193/Α/1975)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 94 του Ν.Λ. 720/1970 (ΦΕΚ 253/ 
Α/1975), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρον 94.

Αφιξαναχωρήσεις διαμενόντων εις το εξωτερικόν.

1. Οι διαμένοντες εις το εξωτερικόν, εφ* όσον διατελούν νομίμως
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εκτός του στρατεύματος 5ύνανται να παραμένουν, ελευθέρους εις την 
ημεδαπήν κατά τας ακολούθους διακρίσεις:

α. Εγχατασταθέντες εις το εξωτερικόν ως μετανάσται:
Επί τετράμηνον από της αφίξεώς και καθ' εκάστην άφιξιν. 
β. Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού: Επί δωδεκάμηνον από της αφίξεώς 

των ή καθ' όλην την διάρκειαν των εν τη ημεδαπή σπουδών, τηρούμε
νων. απαραιτήτως των εν τη επομένη υποπαρσγράφω όρων και προϋ
ποθέσεων.

γ. Τέκνα μον'ιμως εγκατεστημένων εις το εξωτερικόν αφικνούμενα 
εις την ημεδαπήν δια λόγους σπουδών: Καθ όλην την διάρκειαν των εν 
Ελλάδι σπουδών των υπό την προύπόθεσιν ότι ενεγράφησαν προς φοίτη- 
σιν εις οιονδήποτε εκπαιδευτικόν ίδρυμα κατά το πρώτον μετά την άφι- 
ξίν των αρχόμενον σπουδαστικόν έτος ή εξάμηνον ή ενεγραφησαν εις 
Φρονστιστήριον εντός τριμήνου από της αφίξεώς των. Εν περιπτώσει 
διακοπής ή λήξεως των σπουδών των η διάρκεια της εν Ελλάδι ελεύθε
ρος παραμονής των περιορίζεται εις τετράμηνον.

δ. Ενταχθέντες εις την Αγιοταφιχήν Αδελφότητα ή μονάζοντες: Επί 
τετράμηνον από της ημερομηνίας της χορηγήσεως της προς τούτο 
αδείας ή. προκειμένου περί τοιαύτης δια λόγους υγείας, προ της λήξεως 
της σχετικής αδείας.

Δια τους εκ τούτων αφεκνουμένους δια λόγους σπουδών ισχύει η 
ανωτέρω υποπαράγραφος γ*.

Άρθρον 8

Η παράγραφος ] του άρθρου 96 του Ν.Δ. 720/1970 αντικαθίστα
ται ως ακολουθώ',

«Άρθρον 96 

Διαδικασία κατατάξεως

1. Είναι δυνατή η εθελούσια κατάταξις εις το Στράτευμα στρατευσί
μων ως κληρωτών προτάκτων προς εκπλήρωσιν των στρατιωτικών 
των υποχρεώσεων μετά την συμπλήρωσιν του δεκάτου εβδόμου έτους 
της ηλικίας και προ της κατά τα εν άρθρω 42 προσκλήσεώς των*.

Άρθρον 9

Το άρθρον 2 του Ν. 4/1975 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρον 2

1. Στρατεύσιμοι, κληρωτού ως και ανυπότακτοι, οίτινες. κατά το 
από της 21ης Απριλίου 1967 μέχοι της 23ης Ιουλίου 1974 χρονικόν 
διάστημα, έδρασαν αντιδικτατορικώς εν τω εξωτεριχώ. υποχρεούνται 
εις εκπλήρωσιν εξαμήνου στρατιωτικής υπηρεσίας, δυνάμενοι να εξαγο
ράσουν το υπόλοιπον απασών των στρατιωτικών των υποχρεώσεων, εφ 
όσον, συνεπεία της αντιδικτατορικής των δράσεως:

α. Εστερήθησαν της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
β. Έτυχον πολιτικού ασύλου.
γ. Εστερήθησαν. καθ' οιονδήποτε τρόπον, του διαβατηρίου των. 
δ. Εδιώχθησαν βάσει εντάλματος συλλήψεως.
2. Αι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 1 έχουν ανάλογου εφαρμογήν 

και επί των υπαγόμενων εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου*.

Άρθρον 10

Το άρθον 4 του Ν. 4/1975 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

•Άρθρον 4

1. Στρατεύσιμοι κληρωτοί ως κα: ανυπότακτο: κλάσιων 1965 και 
παλαιοτέρων. καθιστάμενο: μέχο: 31.12.1975 πτυχιούχοι ή διπλωμα
τούχο: ανώτατης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού, υποχρεούνται εις 
εκπλήρωσιν εξάμηνου στρατιωτικής υπηρεσίας, δυνάμενοι να εξαγορά
σουν το υπόλοιπον απασών των στρατιωτικών των υποχρεώσεων.

2. Ωσαύτως, στρατεύσιμου κληρωτού ως κα: ανυπότακτου πτυχιού- 
χο: ή διτικωματούχο: ανώτατης σχολής, εσωτερικού ή εξωτερικού οίτι
νες κατά την ]ην Φεβρουάριου 1975. κατείχον. κατόπιν διορισμού ή 
προσλήψεως. σημαίνουσαν θέσιν καθηγητού εν γένευ υφηγητού. ερευ- 
νητου. επιστημονικού συνεργάτου, επιμελή τού, εις ανώτατον εκπαιδευ
τικόν ή επιστημονικόν ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού, υποχοεού- 
νται εις εκπλήρωσιν τριμήνου στρατιωτικής υπηρεσίας, δυνάμενο: να 
εξαγοράσουν το υπόλοιπον απασών των στρατιωτικών των υποχρεώ
σεων.

3. Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται κα: 
όσοι κατείχον σημαίνουσαν θέσιν προ της 1ης Φεβρουάριου 1975 υπό 
τον όρον ότι κατετάγησαν εις το στράτευμα εντός έτους της απομακρύν-

σεως των εκ της θέοεως ταύτης.
4. Αι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 1 έχουν ανάλσγον εφαρμογήν 

και επί των υπαγόμενων εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου*.

Άρθρον I I

1. Οι μέχρι και της 1ης Φεβρουάριου 1 975 όιορισθέντες ή προολη- 
φθέντες εις θέσιν τακτικού ή επικούρου ή εκτάκτου καθηγητού εις ανώ
τατον εκπαιδευτικόν ίδρυμα του εξωτερικού, υποχρεούνται εις εκπλή- 
ρωσιν τριμήνου στρατιωτικής υπηρεσίας, δυνάμενοι να εξαγοράσουν το 
υπόλοιπον απασών των στρατιωτικών των υποχρεώσεων.

2. At διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν επί επιστημόνων 
κατεχόντων ετέραν σημαίνουσαν θέσιν.

3. Λι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου ) ως και η παράγραφος 3 του 
άρθρου 4 έχουν ανάλογον εφαρμογήν και επί των υπαγόμενων εις τας 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 12

Ί ο καταβαλλόμενον χρηματικόν ποοόν δια την εξαγοράν εκάστου 
μηνός υπολοίπου στρατιωτικής υποχρεώσεως (θητείας, εκγυμνάσεως ή 
προσθέτου) υπό των υπογυμένων εις τας διατάξεις των άρθρων 2. 3 και 
4 του Ν. 4/ 1*175 χαι 1 1 του παρόντος ορίζεται εις δραχμάς χιλίας. πε- 
ριερχομένας εις τους πόρους του Μετοχικού Ταμείου του οικείου Κλά
δου Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρον 13

Το άρθρον 5 του Ν. 4/1*175 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

•Άρθρον 5

1. Η υπαγωγή εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ενεργείται. αι
τήσει των Ενδιαφερομένων, βάσει στοιχείων καθοριζόμενων δι* αποφά- 
σεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

2. Ωσαύτως, δι αποφάσεως του αυτού Υπουργού ρυθμίζεται και 
πάοα ετέρα αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος λεπτομέ
ρεια».

Άρθρον 14

Εις τας διατάξεις των υποπαραγράφων 1 α και 1 γ του άρθρου 12 του 
Ν.Δ. 720/1970. ως τροποποιείται δια του παρόντος, υπάγονται και οι 
υπηρετούντες ή νομίμως εκτός Στρατεύματος διατελούντες. επί τη υπο
βολή των προβλεπομένων δικαιολογητικών εντός τετράμηνου από της 
δημοσιεύσεως του παρόντος.

Άρθρον 15

Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 720/1970. αντικαθίστα
ται ως ακολούθως:

•2. Ο αριθμός των κατά την ανωτέρω υπσπαράγραφον 1 β απαλλασ
σόμενων δεν ούναται να είναι ανώτερος των ούο Οι' εκάστην Συναγωγήν 
(ιστορικήν και ουχί μιδρασίμ) και τριών δι έκαστον Τέμενος*.

Άρθρον 16

1. Κ υποπαράγραφος β' της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Ν.Δ 
720/1970. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Εις το Ναυτικόν:
(1) Τεχνίται εκπαιδευθέντες εις εργοστάσια ή τεχνικός Μονάδας του 

Κλάδου τούτου.
(2) Τεχνίτα. ναυπηγικής βιομηχανίας εν γένε:.
(3) Μαθηταί ή απόφοιτο: οιασοήποτε ναυτικής σχολής.
(4) Δύτα: ή σπσγγαλιεις εξ επαγγέλματος.
(5) Απσγτγραμμένο: εργάτα: θαλάσσης.
(6) Εφωδιασμένο: Ota Ναυτικού Φυλλαδίου με υπέρ εξάμηνον θαλατ- 

οίαν υπηρεσίαν.
(7) Ασκούντες. αποδεδειγμένους, ναυτικόν επάγγελμα.
(8ΐ Καταγόμενο: εκ νήσων, βραχονησίδων και παραθαλασσίων π:· 

ριοχών της χώρας.
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 39 του ΝΔ 720/1970. αντικαθιστά 

ται ως ακολούθως:
•7. Στρατεύσιμο: μη έχοντες επιλεγή δια το Ναυτικόν και μη τυγνά- 

νοντες ανυπότακτοι ανήκσντες εις μίαν των εν υποπαραγράφω 4β το'- 
άρθρου 38 αναφερομένων κατηγοριών δύναντα: να μεταφέρωντα: εις ~c 
Ναυτικόν δια διαταγών του Αρχηγείου του οικείου Κλάδου, μετά ποcr ■ 
γουμένην σύμφωνον γνώμην του Αρχηγείου Ναυτικού επί τη αντ·*
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στοίχω εκπτώσει υπέρ του Στρατού Ξηρός ή της Αεοοποοίας ισαρίθμων 
στρατευσίμων».

Αρθρον 17

Το άρθοον 51 του ΝΔ 720/1970. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«’Αρθρον 51

Απαγόρευσς αποσπασεως Κληρωτών εις Υπηρεσίας εκτός Στρατεύμα
τος.

1. Απαγορεύεται η μεμονωμένη ή ομαδική απόσπασις κληρωτών 
οιασδήποτε κατηγορίας εις Υπηρεσίας εκτός Στρατεύματος.

2. Κατ’ εξαίρεσιν. εφ όσον επιτρέπουν αι ανάγκαι των Ενόπλων Δυ
νάμεων. είναι δυνατή η απόσπασις κληρωτών, πτυχιούχων ιατρικής, εις 
αγροτικά ιατρεία, μετά προηγουμένην εκπλήρωσιν διμήνου στρατιωτι
κής υ7τηρεσίας εις κέντρα κατατάξεως και τετράμηνου τοιαύτης εις 
στρατιωτικά νοσοκομεία, του χρονου αποσπασεως των προσμετρούμε- 
νου προς κάλυφιν μόνον αντιστοίχου χρόνου στρατιωτικής υπηρε
σίας.

3. Η απόσπασις ενεργείται, αιτήσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπη
ρεσιών δι αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης λαμβανομένης 
κατόπιν πρότασης των Αρχηγείων των οικείων Κλάδων και συμφώνου 
γνώμης του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων».

Αρθρον 18

Η παράγραφος 4 του άρθρου 137 του ΝΔ 720/70 «περί στρατολο
γίας». αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Επιτρέπεται η εξαγορά των στρατιωτικών υποχρεώσεων (θη
τείας, εκγυμνάσεως ή υπολοίπου τούτων), ως και απασών των τυχόν 
προσθέτων στρατιωτικών υπηρεσιών υπό των ανηκσντων εις τας κλά- 
σεις 1950 και νεωτέρας, διαμενόντων εις το εξωτερικόν, ασχέτως εάν 
κατέστησαν ή μη ανυπότακτοι, εφ’ όσον μέχρι 31.12.1975:

α. Απέκτησαν υπηκοότητα ξένων Κρατών, καθοριζόμενων δια δια
ταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ή

β. Έτυχον αδείας μονίμου εγκαταστάσεως εις ξένος χώρας καθορι- 
ζομένας δια διαταγής του αυτού Υπουργού.

Δια την ποινικήν τακτοποίησιν των ανυποτάκτων εφαρμόζονται αι
διατάξεις του άρθρου 77 του ΝΔ 720/1970».

’Αρθρον 19

Η ισχύς του παρόντος άρχεται ως ακολούθους:

α. Δια την εφαρμογήν του άρθρου 1. πλην παραγράφου 2. από της 
δημόσιεύσεώς του δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β. Δια την εφαρμογήν της ανωτέρω παραγράφου 2 από της 20ής 
Ιουλίου' 1974.

γ. Δια την εφαρμογήν του άρθρου 2 από της 24ης Ιουλίου 1974.

5. Δια την εφαρμογήν των λοιπών άρθρων, από της δημόσιε ύσεώς 
του δια της Εφημεριδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος όηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ημών σήμερον 
κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και 
εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 10 Σεπτεμβρίου 1975

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΓΓΣΑΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 10 Σεπτεμβρίου 1975 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΓΓ ΑΡΙΘ. 408/1976 (ΦΕΚ 2091

Περί τροποποιήσεως. συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων τι- 
νων του ΝΔ 720/70 «Περί Στρατολογίας», του Ν. 4/75 «περί στρατο
λογικής τακτοποιήσεως κατηγοριών τινων στρατευσίμων» και του Ν. 
160/75 «περί αντικαταστάσεως διατάξεων τινων του ΝΔ 720/70 και 
του Ν 4/75».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάαενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

’Αρθρον 1

Η αληθής έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΝΔ 720/70 
είναι ότι δια την εφαρμογήν των διατάξεων του Νόμου τούτου, η 1η Ια
νουάριου του έτους υπό το οποίον έκαστος φέρεται: εγγεγραμμένος εις τα 
Μητρώα Αρρένων λογίζεται ως ημερομηνία γεννήσεως και αρχή του 
έτους η δε 31η Δεκεμβρίου ως τέλος αυτού.
Αι περί προθεσμιών διατάξεις των άρθρων 240 και επομένων του Αστι
κού Κώδικος δεν έχουν εν προκειμένω εφαρμογήν.

’Αρθρον 2

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ΝΔ 720/70 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«2. Οι λόγοι εξαιρέσεως δέον να υφίστανται μέχρι της προτεραίας της 
ημερομηνίας καθ' ην έκαστος, ως εκ της κατηγορίας εις ην ανήκει, υπο- 
χρεούται προς κατάταξιν εις το Στράτευμα».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ΝΔ 720/70 αντικαθίσταται 
ως κάτωθι:

«2. Οι λόγοι απαλλαγής δέον να υφίστανται μέχρι της προτεραίας της 
ημερομηνίας καθ’ ήν έκαστος ως εκ της κατηγορίας εις ην ανήκει, υπο- 
χρεούται προς κατάταξιν εις το Στράτευμα».

'Αρθρον 3

1. Αι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 20 του ΝΔ 720/70 αντικαθί
στανται ως ακολούθως:

«3. Αι υπό των ανωτέοω παραγράφων 1 και 2 οριζόμενοι πιστοποιή
σεις υποβάλλονται το βραδύτερον μέχρι της προτεραίας της τασσόμε
νης προς κατάταξιν ημερομηνίας.

4. Οι ουδόλως ή εκπροθέσμως υποβάλλοντες τας ανωτέρω πιστοποι
ήσεις υπέχουν τρίμηνον πρόσθετον υπηρεσίαν, επιβαλλομένην υπό του 
αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου».

2. Η παράγραφος 5 του αυτού άρθρου 20 καταργείται.

’Αρθρον 4

Η υποπαράγραφος α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ΝΔ 
720/70 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α- Εις την οικογένειαν υπολογίζονται τα γνήσια, τα νομιμοποιηθώ - 
ντο. τα νομίμως ανσγνωρισθέντα ως και τα θετά τέκνα, ων η υιοθεσία 
λαμβάνει χώραν το βραδύτερον μέχρι της συμπληρώσεως και του 12ου 
έτους της ηλικίας των. αποκλειοιιένων των εξωγάμων. Εν περιπτώσει 
λύσεως της υιοθεσίας, η ιχ του υπολογισμού του θετού ες την οικογέ
νειαν γενομένη μεταφορά ακυρούνται».

’Αρθρον 5

Το εδάφιον (3) της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 
34 του ΝΔ 720/70 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«(3) Εξ ενός Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστού του Στρατολογικού Σώ
ματος, ως μελών, οριζόμενων δια διαταγής του Αρχηγείου Στρατού».

’Αρθρον 6

Η παράγραφος 2 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

«2. 0 χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των συμφώνως τος άρθροις 
99 και 100 του παρόντος, κατεταγέντων ή κατατασσομένων. και απο- 
λυομένων άμα τη εκπληρώσει της εθελούσιας υποχρεώσεως ή και προ 
τούτης, καλύπτει στρατιωτικήν υποχρέωσιν υπό τους όρους των άρ
θρων 52. 53 και 72 εκτός εάν άλλως ορίζουν οι ειδικοί περί τούτου νό
μοι».

’Αρθρον 7

Ες το άρθρον 120 του ΝΔ 720/70 προστίθεται παράγραφος 6
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έχοικία ούτω:
«6. Α: διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί 

εσφαλμένων μεταβολών περί των οποίων η παράγραφος 1 του άρθρου 
119. εφ' όοον ανάγονται εις χρονικήν περίοδον από 31.12.49 χαι πα- 
λαιότερον έστω χαι εάν αι εσοαλμέναι αύται μεταβολαί χατεχωρίσθησαν 
εξ επισήμων στοιχείων. Η διόρθωσή ενεργείται δια διαταγής του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού του οι
κείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, αιτήσει του ενδιαφερομένου*.

Άρθρον 8

Η παράγραφος 4 του άρθρου 137 του ΝΔ 720/70. ως αύτη ετροπο- 
ποιήθη δια του άρθρου 18 του Ν 160/7 δ αντικαθίσταται ως ακολού
θως: *

•4. Επιτρέπεται η εξαγορά των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως" και 
των τυχόν προσθέτων στρατιωτικών τοιούτων υπό των κάτωθι ανηκό- 
ντων εις τας κλάσεις 1950 έως 1977 ανυποτάχτων ή μη. κστοιχού- 
ντων μονίμως εις το εξωτερικόν, εφ’ όσον μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1975:

α. Απέκτησαν υπηκοότητα ξένων Κρατών, καθοριζόμενων δι απο- 
φάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. διατηρούν ταύτην κατά τον 
χρόνον της εξαγοράς των στρατιωτικών των υποχρεώσεων και κατοι
κούν εν τω εξωτερικώ επί δεκαετίαν τουλάχιστον μέχρι της χρονολογι
κής της τοιαύτης εξαγοράς.

β. Έτυχον άδειος μονίμου ε^καταστάσεως εις χώρας καθοριζομένας 
δΓ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και κατοικούν μονίμως 
εν τω εξωτερικώ επί δεκαετίαν τουλάχιστον μέχρι της χρονολογίας της 
εξαγοράς των στρατιωτικών των υποχρεώσεων.

Εκ των ανωτέρω (υποπαρσγράφων α και β) μόνον οι νομίμως διατε- 
λούντες εκτός του Στρατεύματος δύνανται καθ’ έκαστον ημερολογιακόν 
έτος να παραμείνουν ελευθέρους εν τη Ελλάοι επί τετράμηνου, συνεχώς ή 
διακεκομμένως. εν περεπτώσει δε υπερβάσεώς του απόλλυται το δικαί
ωμα της εξαγοράς. Η ελεύθερα εν Ελλάδι παραμονή των θεωρείται ως 
τοιαύτη εν τω εξωτερικώ. Δια την ποινικήν ταχτοποίησιν των ανυποτά
χτων εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 77 του ΝΔ 720/70*.

Άρθρον 9

Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν 4/75 ως τούτο αντικατεστάθη 
δια του άρθρου 10 του Ν 160/75 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Ωσαύτως, στρατεύσιμοι κληρωτοί ως και ανυπότακτοι πτυχιού- 
χοι ή διπλωματούχοι Ανώτατης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού προ 
1.2.75. οίτινες κατά την Ιην Φεβρουάριου 1975 κατείχον. κατόπιν 
διορισμού ή προσλήψεως, θέσιν τακτικού ή εκτάκτου Καθηγητού εις 
ανώτατον εκπαιδευτικόν ή επιστημονικόν Ίδρυμα του εσωτερικού ή 
εξωτερικού υποχρεούνται εις εκπλήρωσιν τριμήνου στρατιωτικής υπη
ρεσίας, δυνάμενοι να εξαγοράσουν απάσας τας υπολοίπους στρστιωτι- 
κάς των υποχρεώσεις.

Οι προ της 29ης Ιουλίου 1976 υπαχθέντες εις τας δια του παρόντος 
τροποποιούμενος διατάξεις καταταγέντες ή μη εις τας Ενόπλους Δυνά
μεις. ως και οι μέχρι της ημερομηνίας τούτης υποβαλόντες πλήρη δι- 
καιολογητικά δια την υπαγωγήν των εις τας διατάξεις ταύτας εξακο
λουθούν να διέπωνται υπό των προίσχυσασών του παρόντος διατά
ξεων*.

Άρθρον 10

Το άρθρον 11 του Ν’ 160/75 καταργείται.

Άρθρον 1 1

Μεταβατικοί Διατάξεις

Ο μετά την ονομασίαν των εις Δοκίμους Κελευστάς. χρόνος υπηρε
σίας των βάσει του ΝΔ 4/74 αποκατασταθεντων Μονίμων Υπαξιωμα- 
τιχών του Πολεμικού Ναυτικού, λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής 
υπηρεσίας, καλύπτων τας. ας εκ του Νόμου υπέχουν στρατιωτικός υπο
χρεώσεις.

Άρθρον 12

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημόσιεύσεως του δια της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

0 παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον 
κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και

εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 7 Αυνούστου 1976 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΙΑΤΣΟΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς 
Εν Αθήναις τη 9 Αυγούστου 1976

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΝΌΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 731/1977 (ΦΕΚ 314)

Περί τροποποιήσεως των διατάξεων των άρθρων 6 χα. 54 του Ν.Δ. 
720/70 «περί Στρατολογίας* και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμιν:

Άρθρον 1

Το άρθρον 6 Ν.Δ. 720/70, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρον 6

Διάρκεια Στρατιωτικής Υποχρεώσεως.

1. Η διάρκεια της θητείας είναι εικοσιτετράμηνος.
2. Η διάρκεια της υποχρεώσεως εκγυμνάσεως είναι εννεάμηνος δυ- 

ναμένη να παραταθή επί τρίμηνον δΓ αποφάσεως του Υπουργού Εθνι
κής Αμύνης, κατόπιν προτάσεω; του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών 
Επιτελείων.

3. Υποχρέωσιν εκγυμνάσεως υπέχουν οι στρατεύσιμοι ή κληρωτοί 
εμπίμπτοντες εις τας διατάξεις της επομένης παραγράφου ή του άρθρου
25.

4. Οι κατά τας διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων ειδικών νόμων 
αποκτώντες την Ελληνικήν Ιθαγένειαν, μετά την συμπλήρωσιν του ει
κοστού πρώτου έτους της ηλικίας και προ της συμπληρώσεως του τεσ
σαρακοστού υπέχουν υποχρέωσιν εκγυμνάσεως.

Οι βάσει των αυτών Νόμων αποκτώντες την Ελληνικήν Ιθαγένειαν, 
προ μεν της συμπληρωσεως του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας 
υπέχουν στρατεύσιμον υποχρέωσιν. μετά δε την συμπλήρωσιν του τεσ
σαρακοστού. υπέχουν μονον εφεδρικήν υποχρέωσιν.

5. Κατ' εξαίρεσιν οι ένεκα θρησκευτικών πεποιθήσεων, αρνούμενοι 
να φέρουν όπλα, υποχρεούνται εις εκπλήρωσή αόπλου υποχρεώσεως 
θητείας ή εκγυμνάσεως επί χρόνον διπλάσιου της υπό των ενόπλων εχ- 
πληρουμένης.

Η υπαγωγή τούτων εις τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου 
ενεργείται κατά τα δι αποφάσεως του 1 πουργού Εθνικής Αμύνης καθο
ριζόμενα».

Αρθρον 2

Ποινική τακτοποίησες των αρνηθέντων να φέρουν όπλα, ένεκα θρη
σκευτικών πεποιθήσεων.

1. Εξαλείφεται δια παραγραφής το αξιόποινον του παρά στρατιωτι
κών τελεσθέντος μέχρες ενάρξεως ισχύος του παρόντος εγκλήματος τη; 
ανυπακοής από της ημερομηνίας αφ" ης διεπράχθη. συνεπεία της εκ λό
γων θρησκευτικής πεποιθήσεως αρνήσεώς των όπως φέρουν όπλα, αί
ρονται άπασαι αι δια δικαστικής αποφάσεως ή άλλως πως επακολουθϊ - 
σασαι συνέπειαε. αποβάλλουν την ισχύν των α: τυχόν εκδοθείσαι καταδ- 
χαστικαί αποφάσεις χαι τίθενται εις το άρχει ον αι σχετικά· μηνύσεις κα. 
διχογραφίαι.

2. Η ποινική τακτοποίησες των ανωτέρω και η αποφυλάκισες των εν 
καταδικία ή προφυλακίσει τελούντο^. ενεργείται δια πράξεως. χοινι- 
ποιουμένης και εις το αρυόδιον Στρατολογικόν Γραφείου, των χάτωθ 
κατά περίπτωσιν οργάνων, αυτεπαγγέλτως επιλαμβανομένων:

α. Του αρμοδίου Επιτρόπου του καταοικάσαντος Στρατιωτικού Δικα
στηρίου.

β. Του Επιτρόπου του αρμοδίου Στρατιωτικού Δικαστηρίου, εσ όσο. 
έχει διαταχθή ταχτική ανάκρισις.

γ. Του ασκουντος την ποινικήν δίωξιν. εφ όσον οεν έχει διαταχθή τα
κτική ανάκρισις.

3. Οι κατά τας διατάςεις του παρόντος τακτοποιούμενοι, υποχρεο^-
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νται εις εκπλήρωσιν r, ουιεπΛήρωσιν της εν παραγράφω 5 του άρθρου 6
του ΝΔ 720/70 αόπλου υποχρεώσεως. κατά τα υπό του ίδιου Ν.Δ. κα
θοριζόμενα. μη δικαιούμενοι αποζημιώσεως δια τον χρόνον κματήαεως 
των.

4. Ο: καταδικαζόμενοι, μετά την ισχύν του παρόντος, δι άρνησιν 
εκτελέσεως αόπλου υπηρεσίας συνέπεια των θρησκευτικών των πεποι
θήσεων και εκτίοντες ποινήν φυλακισεως ίσην ποος την εν παραγράφω 
3 άρθρου Ο του ΝΔ 720/70 καθοριζομένην διάρκεια θητείας ή εκγυ- 
-νάαεως. αποφυλακιζόμενοι. εξαιρούνται της εκπληρώσεως θητείας ή 
εχ-^υμνάσεως.

Αρθρον 3

Αντικατάστασις διατάξεων άρθρου 54 ΝΔ 720/70

Το εδάφιον α της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 54 
του ΝΔ 720/70. αντικαθίστανται ως ακολούθως:

-α. Της εν παραη'ράφοις 1 ή 5 του άρθρου ό οριζόμενης υποχρεώ
σεως θητείας.

2. Οι υπεχοντες υποχρέωσιν εκγυμνάσεως κληρωτοί, εν ειρήνη ή με- 
ρική επιστρατεύσει, εφ' όσον δεν συντρέχει η περίπτωσις της παραγρά
φου ] του άοθρου 55. απολύονται εκ του στρατεύματος άνευ διαταγής, 
άμα τη εκπληρώσει της εν παραγράφους 2 ή 5 του άρθρου (> οριζόμενης 
υποχρεώσεως εκγυμνάσεως και των εις τας ως άνω υποπαραγράφους 
1β και 1 γ λοιπών υποχρεώσεων».

Αρθρον 4

1. Το εδάφιον δ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ΝΔ 720/70 
-περί Στρατολογίας", αντικαθίσταται ως ακολούθως:

-δ. Ο μόνος ή ο πρεσβύτερος υιός χήρας ή αγάμου μητρός».
2. Το εδάφιον α της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ΝΔ 720/70. 

αντικαθίστατα. ως ακο/.ούθως:
-α. Δια την εφαρμογήν των εδαφίων α. β και ι υπολογίζονται άπαντα 

τα τέκνα, πλην των μη αναγνωρισθέντων εξωγάμων και εκ των θετών 
τα υιοθετηθέντα μέχρι της συμπληρώσεως του 12ου έτους της ηλικίας 
των. Εν περιπτώσει λΰσεως της υιοθεσίας ή δια του υπολογισμού του θε
τού εις την οικογένειαν γενομενη μεταφορά ακυρούται.

Δια την εφαρμογήν των εδαφίων γ και δ υπολογίζονται και τα εξώ
γαμα έστω και εάν ταύτα δεν προέρχονται εκ του αυτού πατρός».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του ΝΔ 720/70 καταργείται.

’Αρθρον 5

Χρόνος ενάρξεως ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοαιεύσεώς του δια της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

0 παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ημών σήμερον 
κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και 
ικτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 10 Οκτωβρίου 1977

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

οι υπουργοί
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ ΚΩΝΓΤ. ΓΓΕΦΑΝΑΚΗΣ
Εθεωρήθη 'ίιαι ετέθη η μεγάλη του Κράτους αρραγές.

Εν Αθπναις τη 12 Οκτωβρίου 1977 
0 ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΠΟΤΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΓΕΦΑΝΑΚΗΣ
Αριθ. Φ. 670/3/122118 (ΦΕΚ 448 Β)

Περί μειώσεως του προς απόλυσιν χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας 
του μόνου ή πρεσβυτέρου υιού οικογένειας εχούσης εν ζωή τέσσαρα του
λάχιστον τέκνα.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
1. Έχοντες υπ* όψιι:
α. Τας διατάξεις του ΝΔ 720/70 «περί Στρατολογίας».
β. Την υπ’ αριθ. 5/10.4.80 Γνωματιυσιν ΣΑΓΕ. αποφασίζομεν 

όπως, από 1.7.1980 και εφεξής, οι κληρωτοί οπλίται. μόνοι ή πρεσβύ- 
τεροι υιοί οικογενειών εχουσώ^ εν ζωή τέσσαρα τουλάχιστον τέκνα, 
απολύονται οριστικώς των τάξεων του Στρατεύματος, από της συμπλη
ρώσεως δωδεκαμήνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, υπολογι
ζόμενης κατά τας διατάξεις του ΝΔ 720/70.

2. Σι. τ-’ν οικογένειαν υπολογίζονται τα γνήσια, τα νομιμοποιηθέ-

ντα. τα αναγνωοισθέντα και τα υιοθετηθέντα προ της συμπληρώσεως 
του 12ου έτους της ηλικίας τέκνα.

3. Ομοίως κληρωτοί οπλίται πληρούντες την προύπόθεσιν της παοα- 
γράφου 1 και συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες μέχρι 30.6.1980 δω
δεκάμηνον πραγματικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, να απολυθούν οριστι- 
κώς του Στρατεύματος την 1.7.1980.

4. Νομίμως έκτος Στρατεύματος ευρισκόμενοι οπλίται. της αυτής ως 
άνω οικογενειακής καταστάσεως, προύπηρετήσαντες εις το Στράτευμα, 
επί χρόνον ίσον ή μείζοντα του ανωτέρω, δεν υποχρεούνται εις επανακα- 
τάταξιν και να τοποθετούνται έφεδροι. κατά τα κεκανονισμένα.

5. Λεπτομέρειαι εφαρμογής παρούσης καθορισθώσιν υπό των Κλά
δων ΚνόπΛων Δυνάμεων.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και 
χυρωθήτω νομοθετικώς.

Εν Αθήναις τη 29 Απριλίου 1980 
Ο ΠΙΟΥΡΓ0Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Αριθ. Φ. (>70/3/129375 (ΦΕΚ 1076 Β’)
ΙΙερί μειώσεως του προς απόλυσιν χρονου στρατιωτικής υπηρεσίας 

κατηγορίας κληρωτών.
Ο ΥΙΙΟΠΊΌΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

1. Εχοντες υπ' όψει:
α. Τας διατάξεις του ΝΔ 720/70 «ΙΙερί Στρατολογίας».
β. Σχετικήν πρότασιν του ΓΕΕΗΛ/Ιης ΜΕΟ/ΣΛ, αποφασίζομεν 

όπως, από 1 ης Ιανουάριου 198 I χαι εφεξής, απολύωνται οριστικώς 
των τάξεων του Στρατεύματος, από της συμπληρώσεως δωδεκαμήνου 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, υπολογιζόμενης κατά τας δια
τάξεις του ΝΔ 720/70. οι κάτωθι κληρωτοί οπλίται:

1) Ο πρωτότοκος υιός οικογένειας εχούσης εν ζωή τέσσαρα έως έξι 
τέκνα.

2) Ο πρωτότοκος και δευτερότοκος υιός οικογένειας εχούσης εν ζωή 
επτά έως οκτώ τέκνα.

3) Ο πρωτότοκος, δευτερότοκος και τριτότοκος υιός οικογένειας 
εχούσης εν ζωή εννέα και άνω τέκνα.

2. Εις την οικογένειαν υπολογίζονται τα γνήσια τα νομιμοποιηθέντα. 
τα αναγνωρισθέντα και τα υιοθετηθέντα προ της συμπληρώσεως του 
12ου έτους της ηλικίας τέκνα.

3. Η οικογένεια νοείται ως εν άρθρω 26 του ΝΔ 720/70 ορίζεται.
4. Ομοίως κληρωτοί οπλίται πληρούντες την προύπόθεσιν της παρα

γράφου 1 και συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες μέχρι 31.12.1980 
δωδεκάμηνον πραγματικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, να απολυθούν ορι- 
στικώς του στρατεύματος την 1.1.1981.

5. Νομίμως εκτός Στρατεύματος ευρισκόμενοι οπλίται της αυτής ως 
άνω οικογενειακής καταστάσεως. προύπηρετήσαντες εις το Στράτευμα, 
επί χρόνον ίσον ή μείζοντα του ανωτέρω, δεν υποχρεούνται προς επανα- 
κατάταξιν και να τοποθετώνται έφεδροι κατά τα κεκανονισμένα.

6. Λεπτομέρειαι εφαρμογής παρούσης καθορισθώσιν υπό των Κλά
δων των Ενόπλων Δυνάμεων.

7. Η υπ' αριθ. Φ. 670/3/1221 18/29.4.1980 απόφασις ημών, δη- 
μοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 4-48/6.5.80 ΦΕΚ (Τ.Β*), παύει ισχύουσα 
από 1ης Ιανουάριου 1981.

8. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
και χυρωθήτω νομοθετικώς.

Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1980 
0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Αριθ. Φ. 670/3/128206 (ΦΕΚ 821 Β)
Περί μειώσεως του προς απόλυσιν χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, 

των πατέρων γνησίων τέκνων, εγγάαων οπλιτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

’Εχοντες υπ’ όχει:
α) Το άρθρον 54 (παρ. 3β) Ν.Δ. 720/70.
β) Την υπ’ αριθ. 9/25.7.79 Γνωμάτευσιν του ΣΑΓΕ, αποφασίζομεν:
1. Όπως από 1.10.79 και εφεξής, οι πατέρες γνησίων ζώντων τέ

κνων. έγγαμοι οπλίται. απολύωνται οριστικώς των τάξεων του Στρα
τεύματος, από της συμπληρώσεως του κάτωθι χρόνου πραγματικής 
στρατιωτικής υπηρεσίας, υπολογιζόμενου κατά τας οικείας διατάξεις
του Ν.Δ. 720/70:

1) Δέκα οκτώ (18) μηνών: Οι μεθ’ ενός τέκνου.
2) Δέκα τεσσάρων (14) μηνών: Οι μετά δύο τέκνων.
3) (12) μηνών: Οι μετά τριών ή πλεισνων τέκνων.
2. Οπλίται της αυτής, ως ανωτέρω, οικογενειακής καταστάσεως.
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αυμπληρώσαντες ή συμπληρούντες μέχρι 30.9.79, τον ως άνω, δια την 
περίπτωσίν των καθοριζόμενσν χρόνον πραγματικής στρατιωτικής υπη
ρεσίας. να απολυθώσι οριστικώς του Στρατεύματος, την 1.10.79.

3. Νομίμως εκτός στρατεύματος ευρισκόμενοι οπλίται, της αυτής ως 
ανω οικογενειακής καταστάσεως, προϋπηρετήσαντες εις το Στράτευμα, 
επί χρόνον ίσον ή μείζονα, του ως ανωτέρω, δια την περίπτωσίν των κα
θοριζόμενου. δεν υπόκεινται εις επανακατάταζιν και να τοποθετούνται 
έφεδρου κατά τα κεκανονισμένα.

4. Λεπτομέρεια·. - δικαιολογητικά απολύοεως. καθορισθώσι δια των 
προτάσει των Κλάδων, εκδοθησομένων, διαρκούς ισχύος, διαταγών 
απολύοεως.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναις τη 13 Σεπτεμβρίου 1979 

0 ΤΠΟΤΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ 

(ΦΕΚ 265 Β)
Περί παροχής στρατολογικών διευκολύνσεων εις κατ επαγγεχμα 

Ναυτικούς.
■τοιθ. Β 192

0 ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ .
Έχοντες υπ' όψει:
α) Τας διατάζεις των άρθρων 43 παρ. 2 και 54 του ΝΔ 720/70 

•«περί Στρατολογίας·».
β) Την από 6.2.80 πρότασιν των Αρχηγών Γεν. Επιτελείων Ενό

πλων Δυνάμεων (ΣΑΓΕ), αποφασίζομεν:
1. Εζαιρούμεν των προσκλήσεων προς κατάταζιν εις τας Ενόπλους 

Δυνάμεις, τους στρατευσίμους κλάσεων 1982 και νεωτέρων, ες' όσον 
κατά την ημερομηνίαν καθ' ην υπσχρεούνται προς κατάταζιν ως εκ της 
κλάσεως ή κατηγορίας των. υπηρετούν επί εμπορικών πλοίων άνω των 
1.000 κοχ Ελληνικής πλοιοκτησίας.

2. Η εζαίρεσις ισχύει διά χρονικόν διάστημα δύο ετών, διακόπτεται 
δε εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

α) Τη αιτήσει των ενδιαφερομένων.
β) Άμα τη συμπληρώσει τετραμήνου τουλάχιστον διακοπής της ναυ- 

τολσγήσεως, συνεχώς ή διακεκομμένως.
3. Κληρωτοί κλάσεων 1982 και νεωτέρων, κεκτημένοι Ναυτικόν 

Φυλλάδιον και έχοντες διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν επί εμπορικών 
πλοίων άνω των 1.000 κοχ Ελληνικής πλοιοκτησίας, απολύονται προ- 
σωρινώς. μετά την εκπλήρωσιν δωδεκαμήνου πραγματικής υπηρεσίας. 
Η απόλυσις των ανωτέρω καθίσταται οριστική, εφ' όσον ούτοι εντός πε
νταετίας από της προσωρινής απολύσεώς των, υπηρετήσουν τουλάχι
στον επί τριετίαν, εις τα ανωτέρω αναφερόμενα πλοία.

4. Εις περίπτωσίν διακοπής της εζαιρέσεως ή μη πληρώσεως της 
υπό της παραγράφου 3 (περίοδος δευτέρα) οριζόμενης προΰποθέσεως, 
οι ενδιαφερόμενοι υπσχρεούνται προς κατάταζιν, δι’ εκπλήρωσιν ή συ~ 
μπλήρωσιν των στρατιωτικών των υποχρεώσεων, κατά τας εκάστοτε 
κειμένας διατάζεις.

5. Λεπτομέρεια·, εφαρμογής παρούσης, καθορισθώσι υπό Κλάδων 
Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παρούσα δημοσιευθήτω διό της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναις τη 7 ΦεΒοουαρίου 1980 

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ’
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Αριθ. Φ 670.3/55/165054 (ΦΕΚ 304 Β)
Περί καθορισμού νέου συστήματος Κατανομής - Επλσγής στρατευ

σίμων.
0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Έχοντες υπ' όάε::
α. τα άρθρα 33 (παρ. 5) 37 (παρ. 3) και 141 Ν.Δ. 720/70.
β. Την Φ. 430/324604/24.11.3980 Διαταγήν ΥΕθΑ.ΓΕΕθΑ/ 

5ης ΜΕΟ/ΕΕ.
γ. Σχετικήν πρότασιν του ΓΕΕθΑ της ΜΕΟ/ΣΑ αποφασίζομεν: 

Άρθρον 1
1. Αναστέλλομεν την εφαρμογήν του άρθρου 33 του Ν.Δ. 720/1970 

και ορίζομεν όπως η αρμόδιό της του Γ ενικού Επιτελείου Στρατού, δια 
την ονομαστικήν κατανομήν των στρατευσίμων εις τους Κλάδους των 
Ενόπλων Δυνάμεων και την επλσγήν των εις Οπλα και Σώματα του 
Στρατού Ξηρός, ασκήται του λοιπού διά της παρ αυτώ Δ/νσεως Στρα
τολογικού.

2. Αι λεπτομέρειαι ασχήσεως της ανωτέρω αρμοδιότητος θα καθορί- 
ζωντα: δι* αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εκδιδομένων 
προτάσει του Γενικού Επιτελείου Στρατού /Δνσεως Στρατολογικού.

Άρθρον 2
Η παρούσα δημοσιευθήτω εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

κυρωθήτω νομοθετικούς.
Εν Αθήναις τη 19 Μαϊου 1981 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΓΓΣΑΣ

Φ. 670.3/52/165597/Σ. 2078 (ΦΕΚ 309 Β) 
ΑΠΟΦΑΣΗ

«Περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Επειγόντων Στρατολογικών Θεμάτων*
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
α. Αίτημα ορισμένων ατόμων που έχουν σοβαρές οικογενειακές υπο- 

χρεώσεις ή ανήκουν σε παλιές στρατολογικές κλάσεις, για ευεργετική 
αντιμετώπιση των στρατολογικών τους υποχρεώσεων.

β. Το δίκαιον του αιτήματος τους και την αδυναμία ικανοποιήσεώς 
του. εντός των πλαισίων της ισχύουσας στρατολογικής νομοθεσίας.

γ. Την ανάγκη τακτοποιήσεως ορισμένων στρατολογικών εκκρεμο
τήτων.

δ. Το επείγον της περιπτώσεως.
ε. Σχετική πρόταση του ΓΕΕΘΑ/1ης ΜΕΟ/ΣΑ.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στο εζής. δικαίωμα μεταφοράς στους υπόχρεους εκγυμνάσεως, 
για οικογενειακούς λόγους, έχουν μόνον οι παρακάτω:

α. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον παιδιού 
β. Ο πατέρας τριών τουλάχιστον παιδιών
γ. 0 μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος, χήρας ή άγαμης μητέρας, καθώς 

και διαζευγμένης μητέρας οικονομικά αδύνατης.
δ. Ο μεγαλύτερος άγαμος γιος, χήρας ή διαζευγμένης ή άγαμης μη

τέρας. οικονομικά αδύνατης, του οποίου οι μεγαλύτεροι αδερφοί, έχουν 
υπηρετήσει υποχρέωση θητείας και δεν έτυχαν του δικαιώματος μετα
φοράς στους υπσχρέους εκγυμνάσεως.

ε. 0 μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος, πατέρα ανίκανου για εργασία και 
οικονομικά αδυνάτου.

στ. 0 μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος χήρου πατέρα οικονομικά αδύνα
του. όταν τα αδέρφια του (του γιου), είναι μικρότερα των δέκα εννέα 
ετών.

ζ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος χήρου πατέρα οικονομικά αδυνάτου, 
όταν τα μεγαλύτερα των δέκα οκτώ ετών αδέρφια του, (του γιου), είναι 
ανίκανα για εργασία.

η. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος ορφανών και από τους δυο αυτούς γονε'ις 
όταν κάποιο από τα αδέρφια του, είναι ή ανίκανο για εργασία ή μικρό
τερο των είκοσι ετών και άγαμο.

6. 0 μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος οικογένειας, η οποία έχει τέσσερα 
μέχρι έζι παιδιά.

ι. Οι δύο μεγαλύτεροι γιοι οικογένειας, η οποία έχει εφτά μέχρι οχτώ 
παιδιά.

ια. Ο: μεγαλύτεροι γιοι οικογένειας, η οποία έχει περισσότερα από 
οχτώ παιδιά.

2. Το παραπάνω δικαίωμα έχουν: 
α. Οι στρατεύσιμοι.
β. Οι κληρωτοί κα: οι κληρωτοί πρότακτοι οπλίτες, 
γ. Οι υποψήφιοι Έφεδροι Αζιωματικοί. οι δόκιμοι έφεδροι Αξιωματι

κοί και οι έφεδροι Αζιωματικοί.
δ. Οι εθελοντές που δεν έχουν εκπληρώσει ή συμπληρώσει με υπηρε

σία κληρωτού ή εθελοντού. την υποχρέωση θητείας τους.
3. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω υποπαραγράφων 1 γ μέχρι 1 ια. αν 

οι δικαιούμενοι μεταφοράς στους υπόχρεους εκγυμνάσεως. είναι ανίκα
νοι για εργασία, το δικαίωμά τους μεταβιβάζεται στους ικανούς για ερ
γασία νεωτέρους τους αδερφούς, κατά σειρά ηλικίας.

Άρθρο 2

1. Απολύεται οριστικώς από το Στράτευμα, την επομένη της συ- 
μπληοώσεως:

α. Εζαμήνου θητείας ή εκγυμνάσεως.
1) 0 μόνος γιος, χήρας ή διαζευγμένης ή άγαμης μητέρας, οικονο

μικά αδύνατης, η οποία δεν έχει άλλα παιδιά.
2) Ο μεγαλύτερος γιος χήρας ή διαζευγμένης ή άγαμης μητέρας, οι

κονομικά αδύνατης, της οποίας τα άλλα παιδιά είναι ανίκανα για έργα-



- 45 -

σία ή μικρότερα των είκοσι ετών.
3. Ο δευτερότοκο; τριτότοκος ή τεταρτότοκος κλπ. γιος χήρας ή δια

ζευγμένης ή άγαμης μητέοας. οικονομικά αδύνατης του οποίου οι μεγα
λύτεροι αδερφοί, είναι ανίκανοι για εργασία.

β. Τριμήνου θητείας ή εχγυμνάσεως.
1. 0 μόνος γιος, χήρας ή διαζευγμένη; ή άγαμης μητέρας, ανίκανη; 

νια εργασία και οικονομικά αδύνατης.
2. 0 δευτερότοκος, τριτότοκος ή τεταρτότοκος κλπ. γιος, χήρα; ή 

διαζευγμένης ή άγαμης μητέρας, ανίκανη; για εργασία και οικονομικά 
αδύνατης του οποίου οι μεγαλύτεροι αδερφοί, είναι ανίκανοι για εργα
σία.

2. Της ανωτέρω απολύσεως. δικαιούνται και οι εθελοντές.

‘Αρθρο 3

1. Οι διατάξεις των υποπαοαγράφων 1δ. 1ζ και 2 του άρθρου 26 Ν Δ 
720/70. ισχύουν και κατα την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων.

2. Οι περιορισμοί τη; παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ΑΝ 833/ 
37. παύουν να ισχύουν, όσοι δε από τους εκπληρώσαντε; την υποχρέ
ωση εχγυμνάσεως. υπηρετούν ακόμη στο Στράτευμα ή έχουν απολυθεί 
προσωρινώς από αυτό, απολύονται οριστικά, από λήψεως παρούσης ή 
θεωρούνται οριστικά απολυθέντες, από τη; προσωρινή; του; απολύ- 
σεως.

Άρθρο 4

1. Η ανικανότητα για εργασία, η οικονομική αδυναμία, η οικογε
νειακή κατάσταση και η ηλικία αποδεικνύονται κατά περίπτωση ως 
εςής:

α. Η ανικανότητα για εργασία.
1. Του πατέρα και τη; μητέρας: Βάσει των καθοριζόμενων στις πα

ραγράφους 5 του άρθρου 25, 3, 4 και 6 του άρθρου 29 και 5 του άρθρου 
3U ΝΔ 720/70. για τον πατέρα.

2. Του αδερφού ή της αδερφής: Βάσει των καθοριζομένων, από τις 
ανωτέρω διατάξεις, για τον αδερφό.

β. Η οικονομική αδυναμία: Βάσει πιστοποιητικού οικονομικής αδυ
ναμίας. του Νομάρχου της μονίμου κατοικίας του οικονομικά αδυνάτου.

γ. Η οικογενειακή κατάσταση: Βάσει πιστοποιητικού Οικογενειακής 
Καταστάσεως. της υπηρεσίας Δημοτολογίων του οικείου Δήμου ή Κοι
νότητας.

δ. Η ηλικία: Βάσει του άρθρου 2 του ΝΔ 720/70.
2. Τα ανωτέρω ευεργετήματα παρέχονται ύστερα από αίτηση των εν

διαφερομένων, προς το Στρατολογικό τους Γ ραφείο, η οποία υποβάλλε
ται από μεν τους ανήκοντες σε κλάσεις 1972 και παλαιότερες οποτεδή
ποτε. από δε τους ανήκοντες σε κλάσεις 1973 και νεώτερες, μετά την 
κατάταξή τους στο Στράτευμα και συνοδεύεται από το ένα ή και τα δύο 
πιστοποιητικά (αναλογώ; περιπτώσεως), που αναφέρονται στις υποπσ- 
ραγράφους 1β και 1γ.

3. Εξέταση της ανικανότητας για εργασία του πατέρα ή της μητέρας 
ή των αδερφών, στις περιπτώσεις που απαιτείται και η προύπόθεση της 
οικονομικής τους αδυναμίας, να ενεργείται μετά την απόδειξη της οικο
νομικής αδυναμίας, βάσει του πιστοποιητικού τη; ως άνω υποπαραγρά- 
φου 1β και εφ’ όσον πράγματι υφίσταται τοιαύτη οικονομική αδυναμία.

4. Για την μεταφορά στους υπόχρεους εχγυμνάσεως. ισχύουν αναλο
γικά και οι διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 27, 1 β. 3, 4α. 5 
και 6 του άρθρου 89 και 1β, 3 και 6 του άρθρου 90 του ΝΔ 720/70.

Άρθρο 5

1. Αρμόδια όργανα, για την αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων με
ταφοράς στους υπόχρεους εγκυμνάσεως ή υπαγωγής στους δικαιούμε
νους απόλυση του άρθρου 2, είναι οι διευθυντές των Στρατολογικών 
Γ ραφείων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, οι οποίοι και ενεργούν ακρι
βώς, τα καθοριζόμενα από την παράγραφο 2 (περίοδος πρώτη) και την 
υποπαράγραφο 2β του άρθρου 29 του ΝΔ 720/70, σι όλες τις περι
πτώσεις.

2. Κατά των διοικητικών πράξεων αποδοχή; ή απορρίψεως των 
ανωτέρω αιτήσεων, ασκούνται οι προσφυγές του άρθρου 30 του ΝΔ 
720/70, για τις οποίες και αποφασίζουν τα κατά το ειρημένο άρθρο αρ
μόδια όργανα.

3. Και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του 
(άρθρου 30. του ΝΔ 720/70 οι διευθυντές των Στρατολογικών Γρα
φείων ενεργούν όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ
θρου.

4. Οι διατάξεις των παραγρ. 6. 7 και 8 του άρθρου 30 του ΝΔ 
720/70 ισχύουν και για την εφαρμογήν των άρθρων 1 και 2 της πα

ρούσης.

1. Αν προ της συιεπληρώσεως του χρόνου εκ-τυανάσ&ως ή του χρόνου 
απολύσεως του άρθρου 2. εκλείπουν οι σχετικοί λόγοι, το αντίστοιχο δι
καίωμα ανακαλείται.

2. Η ανάκληση χωοεΐ από της εκλείιύεως των λόγων.

Άρθρο 7

Για την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2. ισχύουν και τα εξής:
α. Η γυναίκα, θεωρείται μητέρα όλων των φυσικών της παιδιών και 

των παιδιών που έχει υιοθετήσει προτού συμπληρώσουν το 12ο έτος τη; 
ηλικίας τους.

β. Ο άνδρας. θεωρείται πατέρα; όλων των γνησίων, των νομιμοποιη- 
θέντων και των νομίμως αναγνωρισθέντων παιδιών του και των παι
διών που έχει υιοθετήσει προτού συμπληρώσουν το"12ο έτος της ηλικίας 
τους.

γ. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 10. 1ι και Ιια του άρθρου 
1. για την συγκρότηση της οικογένειας, αρκεί η ύπαρξη στη ζωή ισάριθ
μων παιδιών είτε:

1) Από τους αυτούς γονείς.
2) Από τον αυτό πατέρα.
3) Από την αυτή μητέρα.
Η ύπαρξη ή όχι στη ζωή των γονιών τους και η διαμονή τους μαζί ή 

μαζί με τα παιδιά τους, δεν επηρεάζει το δικαίωμα μεταφοράς στους 
υπόχρεου; εκγυμνάσεως.

δ. Κατάσταση οικονομική; αδυναμίας υπάρχει, όταν το συνολικό κα
θαρό ετήσιο εισόδημα της οικογένειας (πατέρα, μητέρας και αγάμων 
παιδιών τους), από όλε; τις πηγές, δεν υπερβαίνει το ποσόν των 
200.000 δραχμών. Το ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση 
του Υπουργού Εθνική; Αμύνης.

Το εισόδημα του γιου που έλκει το αντίστοιχο ευεργέτημα, δεν λαμ- 
βάνεται υπόψη.

ε. Tta τη βεβαίωση της ανωτέρω καταστάσεως και έκδοση ή όχι του 
πιστοποιητικού Οικονομικής Αδυναμίας, ο Νομάρχης, παραγγέλλει 
επισταμένη έρευνα, προς διαπίστωση των περιουσιακών στοιχείων της 
οικογένειας, στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Άρθρο 8

Κληρωτοί θητείας και στρατεύσιμοι που έχουν υπαχθεί στην απόλυση
της Φ. 670/3/128206/13.9.79 αποφασεως ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 821 Β/ 
79), ως πατέρας περισσοτέρων των δύο παιδιών και της Φ. 670.3// 
129375/13.10.80 αποφάσεως ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1076Β/80), μεταπί
πτουν από λήψεως παρούσης και βάσει αυτής, στους υπόχρεωους εχγυ
μνάσεως. της αντιστοιχούσης στην περίπτωσή τους, δ La τάξε ως του άρ
θρου 1.

2. Καταχώρηση - γνωστοποίηση της ανωτέρω μεταβολής, αυτεπαγ- 
γελτα από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία.

3. Όσοι από αυτούς θα έχουν συμπληρώσει την υποχρέωση εχγυ
μνάσεως. θα απολυθούν οριστικώς από το Στράτευμα, την επομένη λή- 
6εως στην Μονάδα τους, του σχετικού εγγράφου του Στρατολογικού 
γραφείου.

Άρθρο 9

1. Επιτρέπουμε την εξαγορά της υπσχεεώσεως θητείας ή εχγυμνά
σεως (ολόκληρης ή υπόλοιπης), όλων ανεξαιρέτως των στρατευσίμων 
κλάσεων 1956 μέχρι και 1965, αντί χρηματικού ποσού 3.000 δραχ
μών, για κάθε μήνα υπσχρεώσεως, εφάπαξ καταβαλλομένου.

Προθεσμία εξαγοράς, μέχρι συμπληρώσεως του 50ού έτους ηλικίας 
των ενδιαφερομένων.

2. Επίσης επιτρέπουμε την εξαγορά ή άρση όλων ανεξαιρέτως των 
προσθέτων υπηρεσιών.

Η εξαγορά ή άρση, ενεργείται οποτεδήποτε, προ της οριστικής απο
λύσεως από το Στράτευμα των ενδιαφερομένων και αναφέρεται στη μη 
υπηρετηθείσα πρόσθετη υπηρεσία.

3. Η εκπλήρωση των προσθέτων υπηρεσιών αρχίζει μετά τη συμπΛή- 
ρωση:

α. Τη; υπό του άρθρου 6 του ΝΔ 720/70 οριζόμενης υπσχρεώσεως 
θητείας ή εκγυμνάσεως.

β. Του χρόνου ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του 
ως άνω ΝΔ δεν υπολογίζεται σαν χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

γ. Του τυχόν χρόνου παρατεταμένης θητείας ή παρατεταμένης εκγυ-

Αρθρο 6
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μνάσεως.

1. Απαγορεύεται η αναγραφή στρατιωτικής διαγωγής στα απολυτή
ρια ή άλλα ατοαικά έγγραα>σ των χαθ υποχρέωση στρατιωτικών, κα
θώς και των εθελοντών και μονίμων οπλιτών και ανθυπασπιστών των 
Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Γενόμενες κατά το παρελθόν αναγραφές της στρατιωτικής διαγω
γής των ανωτέρω στρατιωτικών, θεωρούνται άκυρες εξ υπαρχής

Άρθρο 11

Στρατεύσιμοι στους οποίους κατά την επιλογική διαδικασία, διαπι
στώνεται ανίατη ή δυσίατη πάθηση ή βλάβη, παραπέμποντα: με δια
ταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στις Επιτροπές Απαλλαγών του 
τόπου διαμονής τους, για οριστική κρίση ή χορήγηση αναβολής λόγω 
υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σω
ματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

Άρθρο 12

θέματα διαδικαστικής ρύσεως, που προκύπτουν από την εφαρμογή 
της παρούσης. να αντιμετωπίζονται από τους Κλάδους των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Άρθρο 13

Η παρούσα η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. να κυρωθεί νομοθετικά.

Αθήνα. 18 Μαΐου 1982 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ
ΤΠΟΤΓΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

ΑΝΔΡΕ ΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

Φ. 670.3/80/171245/Σ.4315 (ΦΕΚ 932Β) 

ΑΠΟΦΑΣΗ
•Για τη ρύθμιση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των στρατεύσιμων 

που επαναπατοίζοντα: απο χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού·.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αφού λάβαμε υπόψη.'
α. Τις διατάξεις των άρθρων 42, 43. 48, 86. 87, 90, 123 και 141 

του ΝΔ 720/70 «Περί Στρατολογίας-.
β. Το γεγονός ότι οι στρατεύσιμοι που επαναπατρίζονται στην Ελ

λάδα από τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού αντιμετωπίζουν σο
βαρά προβλήματα στην εγκατάστασή τους.

γ. Σχετικά πρόταση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας / 1ης 
Μικτής Επιτελικής Ομάδας / Γραφείου Στρατολογίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1

1. Οι στρατεύσιμοι των πλάσεων 3 966 μέχρι και 3 980 (δηλαδή όσο:
γεννήθηκαν από το 3 945 μέχρι κα: το 1959ιπου επαναπατρίσ-ηκαν 
μέχρι σήμερα ή θα επαναπατρισθούν μέχρι τις 3} Δεκεμβρίου 1^82 
στην Ελλάδα από χώρες τον Ανατολικού Συνασπισμού ή από οπωσδή
ποτε άλλη χώρα όπου είχαν καταφύγει από Χώρα του προαναφερομέ- 
νου Συνασπισμού, εξαιρούνται μέχρ: τις 3 . Δεκεμβρίου 3984 από την 
υποχρέωση να καταταχθούν στις Έν·" ; · * ι;·« άυ.ί.ς κα: δικαιούνται να 
εξαγοράσουν μέχρ: την ίδια ημερομη. .ετικές υποχρεώσεις
τους, καταβάλλοντας για κάθε αήνα ης διακόσιες (200)
δραχιιές.

2. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την εξαγορά όλων των στρα
τιωτικών υποχρεώσεων του στρατεύσιμου πρέπει να καταβληθεί σε μισ 
δόση.

Άρθρο 2

Ο. στρατεύσιμοι των κΛ,άσεων και κατηγοριών του άρθρου .. πο^ θα 
επε- -πατριστούν στην Ελλάδα απο την ]η ίανουαρίου 1983 και μετα- 
γενι ντεοα:

α. Είξαιρούντα. από την υποχρέωση να καταταχτούν στις Ένοπλες 
Δυνάμεις για χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία του 
επαναπατρισμού τους.

β. Δικαιούνται να εξχτοοασουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους

* Αρθρο 10

μέσα στην παραπάνω διετία σύμφωνα μ* εκείνα που ορίζοντα: από τις 
διατάξεις του άρθρου 1.

Άρθρο 3

1. Οι στρατεύσιμοι που ανήκουν στις στρατευμένες κλάσεις 3981 μέ
χρι και 1984 (δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από το 3960 υιέχρι και το 
3 963) και έχουν επαναπατριστεί μέχρι σήμερα ή θα επσνσπατριστούν 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982 στην Ελλάδα από τις χώρες του άρθρου
3. εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταταχτούν στις Ένοπλες Δυνά
μεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1984.

2. Όσοι από τους στρατεύσιμους της παραγράφου 1 θα επαναπατρι- 
στούν στην Ελλάδα από την 1η Ιανουάριου 3983 και μεταγενέστερα, 
εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταταχτούν στις Ένοπλες Δυνά
μεις για χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία του επα
ναπατρισμού τους.

Άρθρο 4

Όσοι ανήκουν στην χλάση 1985 που δε στρατεύτηκε ακόμα ή σε πιο 
νέες κλάσεις (δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από το 3 964 και μεταγενέστερα) 
και οι οποίοι έχουν επαναπατριστεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα ή θα 
επσναπατριστούν μελλοντικά, σι περίπτωση που δημιουργηθεί γι’ αυ
τούς υποχρέωση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμε,ς πριν περάσει 
χρονικό διάστημα δυο χρόνων από την ημερομηνία του επαναπατρισμού 
τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση της κατάταξης μέχρ( να συμπλη
ρωθεί η παραπάνω διετία.

Άρθρο 5

1. Οι στρατεύσιμοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση της κατάτα
ξης στις Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμέ
νων άρθρων μπορούν, αν επιθυμούν, να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή 
τους από τα Στρατολογικό Γραφεία που τους παρακολουθούν τη δια
κοπή της εξαίρεσής τους, οπότε εφαρμόζονται εκείνα που ορίζονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 6.

2. Η αίτηση που αναφέρΓΤαι στην προηγούμενη παράγραφο δεν μπο
ρεί να ανακληθεί από τον στρατεύσιμο.

Άρθρο 6 ·

3. Οι στρατεύσιμοι που αναοέρονται στα προηγούιεενα άρθρα οφεί
λουν να κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη διακοπή ή λήξη 
της χρονικής διάρκειας της εξαίρεσής τους για την εκπλήρωσή των 
στρατιωτικών υπσχοεώσεών τους.

2. Όσοι από τους στρατευσίμους που δικαιούνται να εξαγοράσουν τις 
στρατιωτικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
1 και 2 δεν πραγματοποιήσουν την εξαγορά του; στο χρονικό διάστημα 
της εξαίρεσής τους, δε μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό μεταγε
νέστερα.

Άρθρο 7

Η υπαγωγή στις διατάξεις της απόφασης αυτής γίνεται από το αρμό
διο Στρατολογικό I ραφείο ύστερα από υποβολή αίτησης του στρατεύσι
μου και ενός από τα παρακάτω δικαιολογητικά. απ όπυυ πρέπει vc 
προκύπτουν όλα τα αναγκαία γα την υπαγωγή στοιχεία:

α. Απόσπασμα ελληνικού διαβατής.ου του σττατιύσΐ'ίου
β. Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο της αρμόδιαρ ελληνικής προξενι

κής αρχής ή του Υπουργείου Εξωτερικών / Γ3 Διεύθυνσην Διοικητικών 
και Δικαστικών Υποθέσεων ή των κεντρικών ή περιφερειακών αστυνο
μικών υπηρεσιών.

Άρθρο 8

Με την αποοαση αυτή δεν θίγονται ο: διατάξεις των άρθρων 86 κα. 
S7 του ΝΔ 720/70 και της απόοασής μας με αριθμό 0 . 422.3/13 
10)1219/71 3 059/16 Μας 82. που αναφέροντα: στην εξαίρεση των 
στρατευσίμων από τις προσκλήσεις και στη·.· εξαγορά των στρατιωτικά:ν 
υποχρεώσεων τους.

Ά: :οο 9

Οι αναγκαίχς λεπτομέρειες για την εσσρμο^* ττ.ρ απόσασης αυτής 
να καθορισθούν από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάόων ίων Ενόπλων 
Δυνάμεων.
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Η απόφαση ΤΦΕθΑ με αριθ. Φ. 422/3/127725/24 Οχτώ. 78
παύει να ισχύει από την ημερομηνία που θα αρχίσει να ισχύει η απόφαση 
αυτή.

’Αρθρο 11

Η απόφαση αυτή:
α. Ισχύει απο την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί στην «Εφημεοιόα 

της Κυβερνηοεως».
μ. Να κυρωθεί νομοθετικά.

Αθήνα. 20 Οκτωβρίου 1982 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Φ. 670.3/61/167450,/Σ 2850 (ΦΕΚ 467ΒΪ 
ΑΠΟΦΑΣΗ

-Περί των προϋποθέσεων μεταφοράς στους υποχοέους εκγύμνασης 
και απόλυσης από το Στράτευμα ^ια οικογενειακούς λόγους».

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Αφού λάβαμε υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ΝΔ 720/70 ««Περί Στρατολογίας», 
β. Τη διαπιστωθείσα ανάγκη αναπροσαρμογής και απλούστευσης 

των προϋποθέσεων, δικαιολογητικών χαι διαδικασιών για τη μεταφορά 
στους υπόχρεους εκγύμνασης ή για την απόλυση από το Στράτευμα για 
οικογενειακούς λόγους των ατόμων που δικαιούνται τα στρατολογικά 
αυτά ευεργετήματα.

γ. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές δυνατότητες σχετικά με την έκταση 
της παροχής των προαναφερόμενων ευεργετημάτων και της εξυπηρέ
τησης των συμφερόντων των ενδιαφερομένων ατόμων.

δ. Την επικείμενη σύνταξη Σχεδίου νέου Νόμου «Για τη Στρατολογία 
των Ελλήνων».

ε. Σχετική πρόταση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας / 1ης 
Μικτής Επιτελικής Οαάδας / Γραφείου Στρατολογίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Δικαίωμα μεταφοράς από την κατηγορία των υποχρεών θητείας 
στην κατηγορία των υποχρεών εκγύμνασης για οικογενειακούς λόγους, 
έχουν εφεξής τα παρακατω άτομα, αν έχουν τις προϋοποθέσεις τουλάχι
στο μιας των επομένων περιπτώσεων και επιθυμούν την άσκηση του 
σχετικού δικαιώματος:

α. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστο άγαμου παιδιού το οποίο ξει. 
β. 0 πατέρας δύο τουλάχιστον άγαμων παιδιών τα οποία ξουν. 
γ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος αναπήρου πατέρα ο οποίος ξει και 

έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστο (50) εκατοστά, αν η αναπηρία του 
προαναφερόμενου πατέρα δημιουργήθηκι όταν υπηρετούσε ως στρατι
ωτικός στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και εξαιτίας της υπηρεσίας 
του σ αυτές.

δ. Ο μόνος γιος πατέρα που ξει. αν ο πατέρας αυτός έχει συμπληρώ
σει το εβδομηκοστό (70ό» έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανος για την 
άσκηση της εργασίας του και παρεμφερών μ' αυτήν εργασιών.

ε. Ο μεγαλύτερος γιος πατέρα που ξει. αν ο πατέρας αυτός έχει τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:

(1) Έχει συμπληρώσει το εβδομηκστό (70ό) έτος της ηλικίας του ή 
είναι ανίκανος για την άσκηση της εργασίας του και παρεμφερών μ' αυ- 
ττν εστασιών.

(2) Εκτός απο τον προαναφερόμενο γιο. δεν έχει άλλο γιο ο οποίος να 
έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή έχει άλλο γιο 
ή άλλους γιους ot οποίοι έχουν μεν συμπληρώσει την προαναφερόμενη 
ηλικία, είναι όμως ανίκανο: για την άσκηση κάθε εργασίας.

στ 0 μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος χήρας ή άγαμης μητέρας η οποία

ξ. Ο μόνος ^ιος διαζευγμένης μητέρας η οποία ξει. 
η. Ο μεγαλύτερος γιος διαζευγμένης μητέρας που ξει. αν η μητέρα 

αυτή, εκτός από τον προαναφερόμενο *^ιο. δεν έχει άλλο γιο ο οποίος να 
ι/y. συμπληρώσει πο δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή έχει άλλο γιο 
ή άλλους γιους οι οποίο: έχουν μεν συμπληρώσει την προαναφερόμενη 
ηλικία, είναι όμως ανίκανοι για την άσκηση κάθε εργασίας.

θ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν αποθάνει. αν του
λάχιστο ένα από τα αδέλφια του. αγόρι ή κορίτσι, που προέρχεται από 
τον ίδιο με αυτόν πατέρα και από την ίδια με αυτόν μητέρα, είναι άγαμο

* Αρθρο 10 και επποοσθέτως:
< i \ Δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο ό^οοο ετας της ηχικιας του η 
• 21 Έχει μεν συμπληρώσει το δέκατο ό-^όοο έτος της ηχικιας του. εί

ναι όμως ανίκανο για την άσκηση κάθε εργασίας.
ι. Ο μονος ή ο μεγαλύτερος αδερφός, από συνοχικό αοιθειό τεσσάρων 

η πέντε ξώντων αδερφιών.
ια. Οι δύο μόνοι ή μεγαλύτεροι αδερφοί, από συνολικό αριθμό έξι ή 

εφτά ξώντων αδερφιών.
ι3. Οι τρεις μόνοι ή μεγαλύτεροι αδερφοί, από συνολικό αριθμό οχτώ 

ή εννιά ξώντων αδερφιών
ιγ. Οι τέσσερις μόνοι ή μεγαλύτεροι αδερφοί, από συνολικό αριθμό 

δέκα ή παραπάνω ξώντων αδερφιών.
2. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 δικαιούνται να υπαχθούν αν επι

θυμούν και έχουν τους οριζόμενους κατά πεοίπτωστ οικογενειακούς λό
γους:

α. Οσοι υπηρετούν στο Στράτευμα:
(1) Ως κληρωτοί ή κληρωτοί προτακτοι ή υποψήφιοι έφεδροι αξιω

ματικοί. ανεξάρτητα από την ημερομηνία που τα άτομα αυτά αποκτη- 
σαν τους λόγους μεταφοράς στους υποχρέους εκγύμνασης.

(2) Ως δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί ή ως έφεδροι αξιωματικοί, αν 
απόκτησαν τους λόγους μεταφοράς στους υποχρέους εκγύμνασης από 
την ημερομηνία που ονομάσθηκαν δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και με
ταγενέστερα.

(3) Ως εθελοντές οπλίτες, αν έχουν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
(α) Κατατάχτηκαν στο Στράτευμα ως εθελοντές πριν εκπληρώσουν

τη στρατεύσιμη υποχρέωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού 
νόμου για τους εθελοντές οπλίτες.

(β) Απόκτησαν τους λόγους μεταφοράς στους υποχρέους εκγύμνασης 
από την ημερομηνία της προαναφερόμενης κατάταξής τους ως εθελο
ντών και μεταγενέστερα, πριν όμως από την εκπλήρωση της στρατιωτι
κής υπηρεσίας που αναφέρεται στο επόμενο στοιχείο (γ).

(γ) Έχουν εκπληρώσει με οποιαδήποτε ιδιότητα πραγματική στρατι
ωτική υπηρεσία λιγότερης διάρκειας από τη χρονική διάρκεια της υπο
χρέωσης θητείας που προβλέπεται για τους κληρωτούς από τις διατά
ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 720/70.

β. Όσοι από τους αναφερόμενους στο εδάφιο (3) της προηγούμενης 
υποπαραγράφου εθελοντές βρίσκονται έξω από το Στράτευμα εξαιτίας 
προσωρινής απόλυσής τους από τις τάξεις του. αν. σε περίπτωση μετα
φοράς τους στους υποχοέους εκγύμνασης και εξαιτίας της πραγματικής 
στρατιωτικής προϋπηρεσίας τους, δεν υπέχουν, ως υπόχοεοι εκγύμνα
σης. υπόλοιπο στρατιωτικής υποχοέωσης και δικαιούνται να εγγραφούν 
στην εφεδρεία.

γ. Οι στρατεύσιμοι των παρακάτω κλάσεων και κατηγοριών:
(1) Της κλάσης 1972 ή παλαιότερων κλάσεων.
(2) Όσοι από τους ανήκοντες στις κλάσεις 1973 και 1974 υπάγο

νται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου ] της υπ* αοιθ.
Φ. 422.3/19/163528/Σ. 1362/5 Απρ. 83 απόφασης ΥΕΘΑ/ 
ΓΕΕΘ.Α/Ιης ΜΕΟ/ΣΛ (ΦΕΚ 175/11 Απρ. 83 απόφασης, τεύχος 
δεύτερο - ΣΔ/ΝΔΑ/ΓΕΕΘΑ 6/83.

(3) Όσοι από τους στρατευσίμους της κλάσης 1973 ή νεώτεοων κλά
σεων ανήκουν σε κατηγορία της οποίας οι στρατεύσιμοι, αν μεταφερθουν 
στους υποχρέους εκγύμνασης, εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κα
τάταξη ή επανακατάταςη στο Στράτευμα ή δημιουργούν προϋποθέσεις 
τοποθέτησης στην εφεδρεία.

3. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων γ. ι. στ. η. 6 και ι της πα
ραγράφου 1, αν ο μεγαλύτερος στην ηλικία γιος ή αδελφός ο οποίος 
αναφέρεται ως δικαιούχος του ευεργετήματος της μεταφοράς στους 
υποχρέους εκγύμνασης είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε εργασίας 
μεταφέρεται στους υποχρέους εκγύμνασης ο αμέσως επόμενος στην ηλι
κία. αν δε και αυτός έχει την ίδια ανικανότητα μεταφέρεται στους υπό
χρεους εκγύμνασης ο αμέσως επόμενος και ούτω καθεξής. Δηλαδή με- 
ταφέρεται στους υποχρέους εκγύμνασης ο μεγαλύτερος στην ηλικία από 
τους ικανούς για εργασία γιους ή αδελφούς, χωρίς να εξετάζεται αν οι 
τυχόν ανίκανοι για κάθε εργασία μεγαλύτεροι αδελφοί του έχουν μετα- 
φερθεΐ ή όχι στους υποχρέους εκγύμνασης.

4. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου ια της παραγράοου 1:
α. Αν ο ένας από τους δύο μεγαλύτερους στην ηλικία αδερφούς είναι 

ανίκανος για την άσκηση κάθε εργασίας, μεταφέρεται στους υποχρέους 
εκγύμνασης ο τρίτος στη σειρά ηλικίας αδερφός.

β. Αν και οι δύο μεγαλύτεροι στην ηλικία αδερφοί είναι ανίκανοι για 
την άσκηση κάθε εργασίας, μεταφέρονται στους υποχοέους εκγύμνασης 
οι αμέσως δύο επόμενοι στην ηλικία αδερφοί τους, δηλαδή ο τριτότοκος 
και τεταρτότοκος από τους αδερφούς αυτούς.

γ. Εκτός από τα αναφερόμενα στις δύο προηγούμενες υποπαραγρα-
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φους ισχύουν αναλογικά και αυτά που αναφερονται στην παράγραφο 3.
5. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων φ και ιγ της παραγράφου

1. ισχύουν αναλογικά αυτά που αναφερονται στην παράγραφο 4.
6. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων u ια. ιβ και ιγ της παρα

γράφου 1, τα αναφερόμενα ο" αυτές αδέλφια πρέπει να προέρχονται από 
τους ίδιους γονείς ή τουλάχιστο από τον ίδιο πατέρα ή την ίδια μητέρα, 
χωρίς να εξετάζεται αν ο: γονείς αυτοί ζουν ή πέθαναν ή αν τα αδέρφια 
αυτά διαμένουν ή όχι μαζί με τους γονείς τους ή αν είναι άγαμα ή έγ- 
γαμα.

‘Αρθρο 2

1. Οι παρακάτω κατηγορίες κληρωτών, κληρωτών προτάκτων ή 
υποψήφιων έφεδρων αξιωματικών, αν επιθυμούν, απολύονται οριστικά 
από το Στράτευμα εφόσον έχουν εκπληρώσει ή θα εκπληρώσουν τις 
στρατιωτικές υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3:

α. 0 πατέρας τουλάχιστο τριών άγαμων παιδιών τα οποία ζουν.
β. 0 μόνος γιος χήρας ή άγαμης ή διαζευγμένης μητέρας, αν η μη

τέρα αυτή είναι ανίκανη για την άσκηση κάθε εργασίας.
γ. 0 μεγαλύτερος γιος χήρας ή άγαμης ή διαζευγμένης μητέρας αν 

αυτός έχει όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(1) Η προαναφερόμενη μητέρα του είναι ανίκανη για την άσκηση 

κάθε εργασίας.
(2) Όλοι οι μικρότεροι απ' αυτόν γιοι της μητέρας του δεν έχουν συ

μπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους ή όσοι απ αυτούς 
έχουν συμπληρώσει την προαναφερόμενη ηλικία είναι ανίκανοι για την 
άσκηση κάθε εργασίας.

2. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου γ της παραγράφου 1. αν ο 
αναφερόμενος σ' αυτή μεγαλύτερος γιος της μητέρας είναι ανίκανος για 
την άσκηση κάθε εργασίας, δικαιούται το ευεργέτημα της υποπαραγρά- 
φου αυτής ο αμέσως επόμενος στην ηλικία γιος της. αν δε και αυτός έχει 
την ίδια ανικανότητα δικαιούται το ευεργέτημα ο αμέσως επόμενος και 
ούτω καθεξής, δηλαδή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρα
γράφου 3 του άρθρου 1.

3. Αυτοί που ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες των παραγράφων 
] και 2. απολύονται οριστικά από το Στράτευμα αν εκπλήρωσαν ή όταν 
εκπληρώσουν τις παρακάτω στρατιωτικές υποχρεώσεις:
α. Στρατεύσιμη υποχρέωση:

(1) Δώδεκα (12) μηνών: Όσοι υπάγονται στην κατηγορία των υπο- 
χρέων άοπλης θητείας ή άοπλης εκγύμνασης, για την οποία προβλέ
πουν οι διατάξεις του άρθρου 6 (παράγραφος 5) του Ν.Δ. 720/70, 
όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1
του Ν. 731/77.

(2) Έξι (6) μηνών: Οι λοιποί δικαιούχοι.
β. Το χρόνο των ειδικών καταστάσεων που δεν υπολογίζεται ως χρό

νος στρατιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ. Την πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία την οποίαν τυχόν υπέχουν, 

αν δεν επιθυμούν την εξαγορά της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Η υπαγωγή των λιποτακτών στις διατάξεις των προηγουμένων 

παραφράσουν του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο μετά τη διακοπή 
της λιποταξίας τους, κατόπιν σύλληψης ή αυθόρμητης προσέλευσής 
τους σε στρατιωτικές ή αστυνομικές αρχές, όπως ορίζεται από τις δια
τάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 80 του Ν.Δ. 720/70.

5. Οι στρατεύσιμοι οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα της νόμιμης 
εκτός Στρατεύματος παραμονής τους έχουν ή θα αποκτήσουν τους οικο
γενειακούς λόγους που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 και έχουν 
καλύψει εξαιτίας προϋπηρεσίας τους όλες τις. για την περίπτωσή τους 
οριζόμενες απε την παράγραφο 3 στρατιωτικές υποχρεώσεις, δεν υπο- 
χοεούνται να καταταχτούν ή επανακαταταχτουν στο Στράτευμα, αν αι
τήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

1. Για την εσαρμογή των διατάξεων των άρθρων ) και 2 της απόφα
σης αυτής ισχύουν και τα εξής:

α. Η οικογενειακή κατάσταση αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό 
της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, το οποίο ορίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 27 ιπαράγραφος 2 υποπαρσ^ραοος α) του Ν.Δ. 
720/70 και της υπ' αριθ. 112/7 Οκτ. 82 ΕΔΤΕθΑ/ΓΕΣ/ΔΣΛ και 
ισχύει για χρονοιό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της έκ
δοσής του.

β. Η ηλικία του Έλληνα προκύπτει και υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις τους άρθρου 2 (παοάγραοοι 3 γ.αι 3) του Ν.Δ. 720/70 και 
του άρθρου 3 του Ν. 408/76.

γ. Η ηλικία της Ελληνίδας προκύπτει από το έτος γέννησής της που

αναγράφεται στο δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας του ελληνικού Κρά
τους. για δε τον υπολογισμό της ημερομηνίας της γέννησής της και της 
αρχής ή του τέλους κάθε έτους της ηλικίας της εφαρμόζονται αναλογικά 
οι διατάξεις για τον Έλληνα που αναφέρονται στην προηγούμενη υπο- 
παράγραφο.

δ. Η ηλικία των ανδρών και γυναικών που δεν έχουν την ελληνική 
ιθαγένεια, προκύπτει από το έτος γέννησης που αποδεικνύεται από επί
σημα έγγραφα των αρμόδιων ξένων ή Ελληνικών αρχών ως ημερομη
νία δε της γέννησης των ατόμων αυτών λογίζεται η πρώτη Ιανουάριου 
του έτους γέννησής τους το οποίο αποδεικνύεται από τα προαναφερό- 
μενα έγγραφα και η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου είναι το τέλος κάθε 
έτους της ηλικίας τους, όπως ισχύει για τους Έλληνες και τις Ελλήνι
ζες.

ε. Η εργασία ή το επάγγελμα που τυχόν ασκούσε ο πατέρας πριν γίνει 
ανίκανος αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα
σης που.αναφέρεται στην υποπαράγραφο α.

στ. Η ανικανότητα του πατέρα για την άσκηση της εργασίας του και 
παρεμφερών μ" αυτήν εργασιών εκτιμάται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Ν.Δ. 720/70 όπως η παράγραφος 
αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 417/ 
74. των παραγράφων 3. 4 και 6 του άρθρου 29 και της παραγράφου 5 
του άρθρου 30 του προαναφερόμενου Ν.Δ. 720/70.

ζ. Σε περίπτωση που η εργασία ή το επάγγελμα που ασκούσε ο πατέ
ρας πριν γίνει ανίκανος δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενεια
κής κατάστασης των υποπαραγράφων α και ε ή σε περίπτωση που ο πα
τέρας δηλώνει εγγράφως ότι δεν ασκούσε εργασία ή επάγγελμα, η αρ
μόδια υγειονομική επιτροπή του Στρατεύματος η οποία σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις θα εξετάσει και θα κρίνει την ανικανότητά του για 
εργασία, πρέπει να γνωματεύσει αν αυτός είναι ή δεν είναι ανίκανος για 
την άσκηση κάθε εργασίας.

η. Η ανικανότητα για κάθε εργασία του γιου ή του αδερφού εκτιμάται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις που αναφέρο- 
νται στην υποπαράγραφο στ.

θ. Η ανικανότητα για κάθε εργασία της γυναίκας εκτιμάται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται για το γιο ή τον αδερφό.

ι. Στις περιπτώσεις που η διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονο
μική επιτροπή του Στρατεύματος ανικανότητα για εργασία του πατέρα, 
της μητέρας και των γιων ή των θυγατέρων τους δεν είναι ισόβια αλλά 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας, έχουν ανάλογη εφαρμογή αυτά που 
ορίζονται από την υπ' αριθ. Φ.420/4/112660) Σ.1119 10 Μαρ. 75 
διαταγή του Υ£θΑ/ΑΕΔ/]η ΜΕΟ/ΣΛ (Δελτίο ΜΡ σελίδες 86-87).

ια. Ο άνδρας θεωρείται πατέρας όλων των γνήσιων, των νομιμοποιη- 
θέντων. των νόμιμα αναγνωρισθέντων και των θετών παιδιών του.

φ. Η γυναίκα θεωρείται μητέρα όλων των φυσικών και θετών παι
διών της.

ιγ. Τα θετά παιδιά υπολογίζονται ότι ανήκουν στο γονέα ή στους γο
νείς που τα έχουν υιοθετήσει, χωρίς να εξετάζεται η ηλικία την οποία εί
χαν τα παιδιά αυτά όταν έγινε η υιοθεσία τους. Σε περίπτωση λύσης της 
υιοθεσίας, τα παραπάνω παιδιά, από την ημερομηνία της προαναφερό- 
μενης λύσης, υπολογίζονται ότι ανήκουν στους φυσικούς γονείς τους.

ιδ. Τα παιδιά που βρίσκονται σε διάζευξη δεν υπολογίζονται ως 
άγαμα.

ti. Ως κατάσταση χηρείας λογίζεται αυτή που δημιουργήθηκε εξαι
τίας του θανάτου του συζύγου ή της συζύγου και όχι εξαιτίας διαζυγίου.

ιστ. Η κήρυξη του προσώπου σε αφάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ειδικού νόμου εξομοιώνεται με θάνατο.

Με την κατάσταση της αφάνειας εξομοιώνονται και οι περιπτώσεις 
που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του όοθρου 26 του
Ν.Δ. 720/70.

ιζ. Δεν εξετάζεται αν τα παιδιά διαμένουν ή όχι μάξι με τους γονείς 
τους, ούτε αν συμβάλλουν ή όχι στη συντήρηση των γονέων τους ή των 
αδερφιών τους.

ιη. Δεν απαιτείται εξέταση της οικονομικής και περιουσιακής κατά
στασης οποιουδήποτε προσώπου, ούτε η έρευνα των ποούποθέσεων της 
συντήρησης τούτου ή της οικογένειας του.

2. Οι οριζόμενες από τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ της παρα
γράφου 1 του άρθρου 1 προϋποθέσεις της αναπηρίας του πατέρα και ο·. 
συνθήκες της δημιουργίας της πρέπει να προκύπτουν από τη στρατολο
γική του μερίδα ή από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο του αρμόδιου Γρα
φείου του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνά
μεων ή από σχετικό έγγραφο άλλης στρατιωτικής υπηρεσίας, η οποία 
έχει αρμοδιότητα για την πιστοποίηση των προαναφερόμενων στοι
χείων της αναπηρίας.
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1. Για την παροχή του ευεργετήματος της μεταφοράς στους υποχρέ- 
ους εκγύμνασης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 ποέπει 
ο δικαιούχος να υποβάλει στο Στρατολογικό Γραφείο που τον παρακο
λουθεί. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτησή του νόμιμα χαρτοσημασμένη
β. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο αναφέρεται 

στην υποπαράγραφο α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και από το 
οποίο πρέπει να προκύπτουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απόδειξη 
της προαναφερόμενης κατάστασης.

γ. Την απόδειξη καταβολής του αντισηκώματος το οποίο προβλέπε- 
ται από τις διατάξεις των άρθρων 27 (παράγραφος 3), 89 (παράγραφος 
1 υποπαράγραφος β) και 90 (παράγραφος 1 υποπαράγραφος β) του 
Ν.Δ. 720/70.

δ. Τη δήλωση του πατέρα του η οποία αναφέρεται στην υποπαρά
γραφο s της παραγράφου 1 του άρθρου 3. στην περίπτωση που η δή
λωση αυτή απαιτείται.

ε. Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3. στην 
περίπτωση που το έγγραφο αυτό απαιτείται.

στ. Τα συμπληρωματικά έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο
5. στην περίπτωση που τα έγγραφα αυτά απαιτούνται.

2. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της προη
γούμενης παραγράφου για τη μεταφορά στους υποχρέους εκγύμνασης 
υποβάλλονται στα αρμόδια Στρατολογικά Γ ραφεία κατά το χρονικό διά
στημα που οι δικαιούχοι υπηρετούν στο Στράτευμα. Για όσους από τους 
δικαιούχους δεν υπηρετούν στο Στράτευμα ισχύουν οι διατάξεις της πα
ραγράφου 3.

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι 
προσωρινά απολυθέντες από το Στράτευμα εθελοντές και οι στρατεύσι
μοι οι οποίοι αναφέρονται αντίστοιχα στις υποπαραγράφους β και γ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 μπορούν να υποβάλουν στα αρμόδια Στρα
τολογικά Γραφεία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μεταφορά 
τους στους υποχρέους εκγύμνασης και κατά τη διάρκεια της παραμονής 
τους έξω από τις τάξεις του Στρατεύματος, αν έχουν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται από τις διατάξεις των προαναφερόμενων υποπαραγρά
φω ν.

4. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 περί μεταφοράς 
στους υποχρέους εκγύμνασης:

α. Ισχύουν αναλογικά και οι διατάξεις των άρθρων 89 (παράγραφοι 
3, 4 υποπαράγραφος α, 5 και 6) και 90 (παράγραφοι 3 και 6) του Ν.Δ. 
720/70.

β. Δεν προβλέπεται περίπτωση κατά την οποία να απαιτείται η κατα
βολή του χρηματικού προστίμου που αναφέρεται στα άρθρα 27 (παρά
γραφος 3). 28 (παράγραφος 3 υποπαράγραφος β), 89 (παράγραφος 2) 
και 90 (παράγραφος 1 υποπαράγραφος γ) του Ν.Δ. 720/70.

5. Στις περιπτώσεις που γονείς, παιδιά ή αδέρφια των δικαιούμενων 
το ευεργέτημα της μεταφοράς στους υποχρέους εκγύμνασης δεν έχουν 
την ελληνική ιθαγένεια και για το λόγο αυτό τα στοιχεία της ηλικίας ή 
της οικογενειακής κατάστασής τους ή άλλων αναγκαίων προϋποθέσεων 
δεν μπορούν να αποδειχθούν με το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 (υποπαράγραφος α) του άρθρου 3 και στην παράγραφο 1 
(υποπαράγραφος β) του παρόντος άρθρου, τα προαναφερόμενα στοιχεία 
πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα που αναφέρονται στην 
τιαράγραφο 1 (υποπαράγραφος 5) του άρθρου 3 ή από άλλα επίσημα έγ
γραφα αρμόδιων ξένων αρχών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι κυρω
μένα από την αρμόδια έμμισθη ή άμισθη ελληνική προξενική αρχή ή από 
την υπάρχουσα στην Ελλάδα Πρεσβεία ή άλλη αρμόδια προξενική αρχή 
της οικείας ξένης χώρας στην Ελλάδα και να έχουν επίσημα μεταφρα- 
σθεί στην ελληνική γλώσσα.

6. Η πληρότητα και η αποδεικτική ισχύς των εγγράφων των ξένων 
αρχών τα οποία αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, εκτιμού- 
νται από τα όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
123 του Ν.Δ. 720/70 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από τις ίδιες διατάξεις.

’Αρθρο 5.

1. Για την υπαγωγή στις περί οριστικής απόλυσης από το Στράτευμα 
ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 2 πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει στο 
Στρατολογικό Γ ραφείο που τον παρακολουθεί, τα παρακάτω δικαιολο- 
γητικά:

α. Αίτησή του νόμιμα χαρτοσημασμένη.
β. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο αναφέρεται 

στην υποπαράγραφο β της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

'Αρθρο 4 γ. Τα συμπληρωματικά έγγραφα που αναφέρονται στην υποπαρά
γραφο στ της παραγράφου I και στην παράγραφο 5 του άρθρου 4. στην 
περίπτωση που τα έγγραφα αυτά απαιτούνται.

2. Είναι δυνατό να αιτηθεϊ από το δικαιούχο η ταυτόχρονη υπαγωγή 
του στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 με τα ίδια δικαιολογητικά.

3. Οι διατάξεις των παοαγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 εφαρμόζονται 
αναλογικά και στις περιπτώσεις αιτήσιωςν υπαγωγής στις διατάξεις 
του άρθρου 2.

"Αρθρο 6

Οι γενόμενες υπαγωγές στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 δεν ανα
καλούνται. αν μεταγενέστερα εκλείψουν οι νόμιμοι λόγοι για τους 
οποίους έγιναν, στις περιπτώσεις όμως που αυτές βασίστηκαν σε ανα
κριβή στοιχεία ή δικαιολογητυώ. ανακαλούνται και ακυρώνονται εξυ- 
παοχής σύμφωνα ιεε τις διατάξεις της παοαγράφου 3 του άρθρου 30 του 
ΝΔ 720/70.

"Αρθρο 7

1. Αρμόδια όργανα για την αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων υπα
γωγής στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 είναι οι διευθυντές των Στρα
τολογικών Γ ραφείων τα οποία παρακολουθούν τα άτομα που αφορούν οι 
παραπάνω αιτήσεις ή οι νόμιμοι αναπληρωτές των προαναφερόμενων 
διευθυντών, οι οποίοι, σ’ όλες τις περιπτώσεις, κάνουν τις παρακάτω 
ενέργειες:

α. Ελέγχουν αν το αίτημα είναι νόμιμο και αν τα σχετικά δικαιολσγη- 
τικά είναι πλήρη, σε περίπτωση δε που αυτά δεν είναι πλήρη επιζητούν 
τη συμπλήρωσή τους όπως ορίζεται από τις διατάξεις της πρώτης πε
ριόδου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ΝΔ 720/70.

β. Μετά την εκτέλεση των αναφερομένων στην προηγούμενη υποπα
ράγραφο, κάνουν τις ενέργειες που ορίζονται από τις διατάξεις της υπο- 
παραγράφου β της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ΝΔ 720/70.

2. Κατά των διοικητικών πράξεων αποδοχής ή απόρριψης των αιτή
σεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ασκούνται οι 
προσφυγές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ΝΔ 
720/70, για τις οποίες αποφαίνονται τα από τις διατάξεις του ίδιου άρ
θρου οριζόμενα αρμόδια όργανα.

3. Και στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 (περίοδος δεύτερη) και 6 
του άρθρου 30 του ΝΔ 720/70. οι σχετικές πράξεις των διευθυντών 
των Στρατολογικών Γ ραφείων ή των νομίμων αναπληρωτών τους δεν 
περιβάλλονται ιδιαίτερο τύπο κοι δεν καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο 
πράξεων, αλλά εκδίδονται με τον τρόπο που καθορίζεται από τις διατά
ξεις της υποπαραγράφου β της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ΝΔ 
720/70.

4. Κατά τα λοιπά, ως προς τις διαδικασίες εφαρμογής των διατά
ξεων των άρθρων 1 και 2 της απόφασης αυτής και ως προς τις προϋπο
θέσεις, διαδικασίες και συνέπειες των προσφυγών που αφορούν στις πε
ριπτώσεις των προαναφερόμεν*'.»ν άρθρων, ισχύουν οι διατάξεις των άρ
θρων 29 και 30 του ΝΔ 720/70.

Άρθρο 8

1. Οχ διατάξεις των άρθρων I μέχρι και 7 της υπ* αριθ. Φ.670.3/ 
52/165597/Σ.2078/18 Μαίου 82 απόφασης του Υπουργείου Εθνι
κής Άμυνας/ΓΈΕΘΑ/Ιης ΜΕΟ/ΣΛ (ΦΕΚ 309) 27 Μαίου 82 τεύχος 
δεύτερο — ΣΔ/ΝΔΑ/ΓΕΕθΑ/11/82 καταργούνται.

2. ’Οσοι, μέχρι και την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος της παρούσας απόφασης έχουν υπαχθεί στις καταργούμενες δια
τάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή όσοι υπαχθούν σ" αυτές με
ταγενέστερα σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου 3, θα 
εξακολουθήσουν να δεεπονται από τις καταργούμενες αυτές διατάξεις.

3. Αιτήσεις και τα απαιτούμενα λοιπά πλήρη δικαιολογητικά που 
έχουν κατατεθεί ή περάλθει στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία μέχρι 
και την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της παρού
σας απόφασης για την υπαγωγή στις καταργούμενες διατάξεις που ανα- 
φέρονται στην παράγραφο 1. αν εκκρεμούν, εξετάζονται σύμφωνα με τις 
καταργούμενες διατάξεις, αν αυτές είναι ευεργετικότερες από τις διατά
ξεις της παρούσας απόφασης και, σε περίπτωση υπαγωγής σ’ αυτές, 
ισχύουν αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 9

Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων.
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Η απόφαση αυτή:.
ά. Ισχύει μετά παρέλευση δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που 6α 

δημοσιευβεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 
β. Να πυρωθεί νομοθετικά.

Αθήνα. 25 Ιουλίου 1983 
0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

Αριθ. Φ. 670.3/11/263334 (ΦΕΚ 364Β) 
Συμπλήρωση της με αριθ. Φ. 670.3/61/167450/Σ. 2850/25 Ιου
λίου 1983 απόφασης Υπουργού Εθνιχής Άμυνας (Φ.Ε.Κ. 467) 16 
Αυγ. 83 τεύχος δεύτερο).

0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Αφού λάβαμε υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 720/70 «Περί Στρατολογίας»

- β. Ότι ορισμένες κατηγορίες στρατευμένων ατόμων αντιμετωπίζουν 
σοβαρά οικογενειακά προβλήματα,

γ. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές δυνατότητες σχετικά με την απόλυση 
από το Στράτευμα των ατόμων των παραπάνω κατηγοριών κα.

δ. Σχετική πρόταση του Γ ενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Γ ρα
φείου Στρατολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 «της με αριθ. Φ. 670.3/61/ 
167450/Σ.2850/25 Ιουλίου 1983 απόφασή μας προσθέτονται υπο- 
παράγραφοι δ και ε, οι οποίες έχουν ως εξής:

«δ. 0 χήρος πατέρας δύο άγαμων παιδιών τα οποία ζουν..
*ε. 0 μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν αποθάνευ αν 

τουλάχιστο δύο από τα αδέρφια του, αγόρια ή κορίτσια, που προέρχο
νται από τον ίδιο με αυτόν πατέρα και από την ίδια με αυτόν μητέρα, 
είναι άγαμα και επιπροσθέτως:

(1) Δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους ή
(2) Έχουν μεν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, 

είναι όμως ανίκανα για την άσκηση κάθε εργασίας».
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ίδιας απόφασής 

μιας προστίθεται δεύτερη περίοδος η οποία έχει ως εξής:
«Αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη περίοδο εφαρμόζονται ανα

λογικά xat στην περίπτωση της υποπαραγράφου ε της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 2.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής 
της να κυρωθεί νομοθετικά xat να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μάϊου 1987
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝ.ΑΣ 
ΆΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Φ. 670.3/24/266801 (ΦΕΚ 550 Β)
ΑΠΟΦΑΣΗ

«Περί των στρατιωτικών υποχοεώοεων και του τρόπου της στρατολογι
κής τακτοποίησης των πατέρων τουλάχιστο τριών άγαμων παιδιών».

0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αφού λάβαμε υπόψη:
α. Τα σοβαρά ατομικά και οικογενειακά προβλήματα τα οποία αντι

μετωπίζουν οι σχετικά μεγάλης ηλικίας στρατεύσιμοι πατέρες που κα
λούνται για κατάταξη στο Στράτευμα ή που υπηρετούν ο' αυτό προς εκ
πλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές δυνατότητες για την. από στρατολο
γική άποψη, ευεργετική μεταχείριση των παραπάνω ατόμων.

γ. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφος 2). 54 (παράγραφος 
3α). 86 (παράγραφοι Ια και 1ε). 90 (παράγραφοι 2. 3. και 4). 123 και 
141 του ΝΔ 720/70 «Περί Στρατολογίας».

δ. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφοι Ια'και 1β) και 2 (παρά
γραφοι ία και 3α) της υπ' αριθ. Φ. 670.3/61/167450/Σ. 2850/25

Άρθρο 10 Ιουλ. 83 απόφασής μας.
ε. Την επικείμενη σύνταξη Σχεδίου νέου Νόμου «Για τη Στρατολογία 

των Ελλήνων» και
στ. Σχετική πρόταση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Ιης 

Μικτής Επιτελικής Ομάδας/Γραφείου Στρατολογίας 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Απολύονται προσωρινά από το Στράτευμα, εντός πέντε (5) ημερών 
από την ημερομηνία λήψης από τις οικείες Μονάδες τους της απόφασης 
αυτής, οι κληρωτοί και οι υποψήφιοι έφεδροι αξιωματικοί, ot οποίοι 
έχουν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν την απόλυση 
αυτή:

α. Ανήκουν στη στρατολογική πλάση 1973, (Γεννηθέντες το έτος 
1952).

β. Έχουν υπαχθεί στους υποχρέους μειωμένης στρατεύσιμης υπο
χρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφοι Ια και
3α) της υπ' αριθ. Φ. 670.3/61/167450/Σ. 2850/25 ίουλ 83 από
φασής μας ως πατέρες τουλάχιστο τριών (3) ζώντων και άγαμων παι
διών.

γ. Εξακολουθούν να έχουν τα παιδιά που αναφέρονται στην προηγού
μενη παράγραφο.

2. Η προϋπόθεση της υποπαραγράφου γ της παραγράφου 1 αποδει- 
κνύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου προς τη Μονάδα 
του.

3. Οι κληρωτοί και οι υποψήφιοι έφεδροι αξιωματικοί της προαναφε- 
ρόμενης κλάσης 1973 οι οποίοι, μετά την ημερομηνία λήψης της από
φασης αυτής από τις οικείες Μονάδες, υπάγονται στις διατάξεις της 
απόφασης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο β της παραγράφου 1 ως 
πατέρες τουλάχιστο τριών (3) ζώντων και άγαμων παιδιών, θα απολύο
νται προσωρινά από το Στράτευμα ύστερα από σχετικό έγγραφο του αρ
μόδιου Στρατολογικού Γραφείου, εντός πέντε (5) ημερών από την ημε
ρομηνία της λήψης του εγγράφου τούτου.

4. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις των παραγράφουν 1 και 3 του παρό
ντος άρθρου, αν οποτεδήποτε έχουν καταστεί ανυπότακτοι, εξαιρούνται 
από την πρόσκληση στην οποία αναφέρεται η ανυποταξία τους.

Άρθρο 2

1. Εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στο Στράτευμα οι 
στρατεύσιμοι της κλάσης 1973, οι οποίοι προέρχονται από την προσω
ρινή απόλυση που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1.

2. Η παραπάνω εξαίρεση γίνεται αυτεπάγγελτα από το αρμόδιο 
Στρατολογικό Γραφείο και είναι αόριστης χρονικής διάρκειας.

Άρθρο 3

1. Εκτός από τους στρατευσίμους που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 2, εξαιρούνται επίσης από τις προσκλήσεις για κατάταξη 
στο Στράτευμα και οι λοιποί στρατεύσιμοι της κλάσης 1973 που βρί
σκονται για οποιοδήποτε λόγο έξω από τις τάξεις του Στρατεύματος, αν 
ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες και επιθυμούν την 
εξαίρεση αυτή:

α. Έχουν υπαχθεί στους υποχρέους μειωμένης στρατεύσιμης υπο
χρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην υποπαρά
γραφο β της παραγράφου 3 του άρθρου 1. ως πατέρες τουλάχιστο τριών
(3) ζώντων και άγαμων παιδιών και εξακολουθούν, σύμφωνα με σχε
τική υπεύθυνη δήλωση τους ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασής 
τους, να έχουν τα παιδιά αυτά.

β. θα υπαχθούν στην κατηγορία της προηγούμενης υποπαραγράφου 
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

2. Η υπαγωγή του στρατευσίμου στην κατηγορία της υποπαραγρά
φου β της παραγράφου 1 χαυ στη συνεχείες στην κατηγορία των εξαι
ρούμενων από τις προσκλήσεις για κατάταξη στο Στράτευμα σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, γίνεται ταυτόχρονα από το αρ
μόδιο Στρατολογικό Γραφείο ύστερα από αίτηση του στρατευσίμου και 
πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασής του.

3. Η εξαίρεση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρ
θρου είναι αόριστης χρονικής διάρκειας.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 εφαρμόζονται ανά
λογα και για όσους από τους στρατευσίμους που υπάγονται στις διατά
ξεις του παρόντος άρθρο? διατέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία.
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'Αρθρο 4

1. Οι στρατεύσιμοι οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στο Στράτευμα, 
απορούν, αν επιθυμούν, να εξαγοράσουν την προβλεπόμενη, από τις δια
τάξεις της υποπαοαγράφου α της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ’ 
αριθ- Φ. 670.3/61/167450/Σ. 2850/25 Ιουλ 83 απόφασής μας,
στρατεύσιμη υποχρέωσή τους (ολόκληρη ή υπόλοιπο αυτής), καταβάλ
λοντας εφάπαξ το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις χρηματικό 
ποσό.

2. Η παραπάνω εξαγορά γίνεται πριν από τη συμπλήρωση του πε
ντηκοστού (50ού) έτους της ηλικίας των δικαιούχων στρατευσίμων, 
ύστερα από σχετική εντολή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.

Άρθρο 5

Από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κα
θορίζονται οι τυχόν απαιτούμενες. κατά την κρίση τους, λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής.

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
και να αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Αθήνα. 20 Ιουλίου 1984 
0 ΠΡΩΘΤΠ0ΤΡΓ0Σ 

ΚΑΙ ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Φ. 420.5/115/304188 (ΦΕΚ 558 Β) 
ΑΠΟΦΑΣΗ

«Για τη ρύθμιση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των γιων των επανα- 
πατοιζομένων πολιτικών προσφύγων«

0 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Αφού λάβαμε υπόψη:

α. Τα σοβαρά ατομικά, οικογενειακά και λοιπά προβλήματα, τα 
οποία αντιμετωπίζουν οι επαναπατριζόμενοι στην Ελλάδα πολιτικοί 
πρόσφυγες και οι στρατεύσιμοι γιοι τους.

β. Τις διατάξεις των άρθρων 42. 43, 86, 87, 90, 122, 123 και 141 
του ΝΔ 720/1970 «Περί Στρατολογίας».

γ. Τη Φ. 670.3/80/171245/Σ. 4315/20 Οκτ. 82 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Για τη ρύθμιση των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων των στρατευσίμων που επαναπατρίζονται 
από χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού» (ΦΕΚ 932/Β/1982).

δ. Σχετική πρόταση του Γ ενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/ 
Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας/ΠΡΣ/3 (Στρατολο
γία)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο 1

1. Το δικαίωμα εξαγοράς των στρατιωτικών υποχρεώσεων το οποίο
έχει παρασχεθεί, με τη Φ.670.3/80/171245/Σ. 4315/20 Οκτί82 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 
932/Β/1982), στην αναφερόμενη σ’ αυτήν κατηγορία στρατευσίμων 
των κλάαεων 1966 μέχρι και 1980, επεκτείνεται και σε όσους από τους 
στρατευσίμους της ίδιας κατηγορίας ανήκουν στις κλάσεις 1981 μέχρι 
και 1984. (Γεννηθέντες κατά τα έτη 1960 μέχρι και 1963).

2. Παρατείνεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1987, η εξαίρεση από 
την υποχρέωση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία έχει χο
ρηγηθεί ή θα χορηγηθεί, σύμφωνα με την προαναφεοόμενη απόοαση
και τις Φ.421.5/10/30132/0915/9 Απρ.85 και Φ.421.5/15/ 
363490/Σ. 1422/1 Μαίου 85 διαταγές του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας στους στρατευσίμους των κλάσεων 1966 μέχρι και 
1984 της παραπάνω κατηγορίας, αν η εξαίρεση αυτή έληξε ή θα λήξει 
μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1986 και εοόσο οι στρατεύσιμοι επιθυ
μούν, την παράταση αυτή.

3. Tta τους παραπάνω στρατευσίμους εφαρμόζονται, ως προς τα 
λοιπά, αυτά που καθορίζονται από την απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και από τη Φ. 420.1/56/736231/Σ. 2117/22 Δεκ.82 
διαταγή του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΣΛ).

Άρθρο 2

Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής, καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων 
των Ενοπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 
να αρχίσει να ισχύει από την ημεροιιηνία της προαναφερόμενης δημο
σίευσής της και να κυρωθεί νομοθετικά.

Αθήνα. 15 Ιουλίου 1986 
0 .ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Φ. 420.5/177/307356 (ΦΕΚ 774Β)
ΑΠΟΦΑΣΗ

■Για την επέκταση του δικαιώματος εξαγοράς των στρατιωτικών υπο
χρεώσεων και στους στρατευμένους ορισμένων κλάσεων. οι οποίοι έχουν 
επαναπατρισθεί στην Ελλάδα από τις χώρες του Ανατολικού Συνασπι
σμού»

0 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αφού λάβαμε υπόψη:
α. Τα σοβαρά ατομικά, οικογενειακά και λοιπά προβλήματα τα 

οποία αντιμετωπίζουν οι επαναπατριζόμενοι στην Ελλάδα από τις χώ
ρες του Ανατολικού Συνασπισμού.

β. Τις διατάξεις του ΝΔ 720/70 «Περί Στρατολογίας».
γ. Σχετική πρόταση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/ Διεύ

θυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας/ ΠΡΣ /3.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Άρθρο 1

1. Το δικαίωμα εξαγοράς της στρατεύσιμης υποχρέωσης το οποίο 
έχει παρασχεθεί, με τη Φ. 670.3/80/171245/Σ. 4315/20 Οκτ. 82 
απόφαση του Πρωθυπουργού κ· .ι Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 
932/Β/1982) και τη Φ 420.5/115/304188/Σ.1990/15 ίουλ. 86 
απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργτ>ύ Εθνικής 
Άμυνας (ΦΕΚ 558/Β/1986). στους στρατεύσιμους των κλάσεων 
1966 μέχρι και 1984 οι οποίοι επαναπατρίζονται στην Ελλάδα από τις 
χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, επεκτείνεται και σε όσους από 
τους στρατεύσιμους της ίδιας κατηγορίας και των ίδιων κλάσεων κατα
τάχτηκαν και υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση της 
στρατεύσιμης υποχρέωσης τους.

2. Ως προς το απαιτούμενο χρηματικό ποσό γτα την εξαγορά των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων των στρατευμένων της προηγούμενης πα
ραγράφου και τη διαδικασία της καταβολής του, εφαρμόζονται αυτά 
που καθορίζονται από τις αποφάσεις που αναφέρσνται στην ίδια παρά
γραφο.

3. Οι παραπάνω στρατευμένοι απολύονται από τις Ένοπλες Δυνά
μεις εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που γνω
στοποιείται στις οικείες στρατιωτικές Μονάδες από το αρμόδιο Στρατο
λογικό Γ ραφείο η εξαγορά των στρατιωτικών υποχρεώσεων τις οποίες 
υπέχουν.

Άρθρο 2

Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής, καθορίζονται από τα Γ ενικά Επιτελεία των Κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 3

Η απόοαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
να άρχισε: να ισχύει από την ημερομηνία της προαναφερόμενης δημο
σίευσής της και να κυρωθεί νομοθετικά.

Αθήνα. 6 Οκτωβρίου 1986 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ·
και Υπουργός Εθνικής Αμυνας 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ



Φ. 420.5/157/308888 
ΑΠΟΦΑΣΗ
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(ΦΕΚ 792Β)

«Για τη ρύθμιση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των στρατευσίμων οι 
οποίοι διακόπτουν την νόμιμη διαμονή τους οτην Τουρκία και έρχονται 
στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση ο αυτήν»

0 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αφού λάβαμε υπόψη:
α. Τα σοβαρά ατομικά, οικογενειακά και λοιπά προβλήματα τα 

οποία αντιμετωπίζουν οι 'Ελληνες οι οποίοι διακόπτουν τη μόνιμη δια
μονή τους στην Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατά
σταση σ' αυτήν.

β. Τις διατάξεις του ΝΔ 720/70 «Περί Στρατολογίας».
γ. Σχετική πρόταση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας/ Διεύ

θυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας/ ΠΡΣ /3. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

'Αρθρο 1

1. Το δικαίωμα της εξαίρεσης από την υποχρέωση για κατάταξη στις 
"Ενοπλες Δυνάμεις και της εξαγοράς της στρατεύσιμης υποχρέωσης το 
οποίο έχει παρασχεθεί, με τη Φ 670.3/80/171245/Σ.4315/20 
Οκτ. 82 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Αμυνας 
(ΦΕΚ 932/Β/1982) και τη Φ. 420.5/115/304188/Σ. 1990/15 
Ιουλ. 86 απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 558/Β/1986), στους προερχόμενους από τις 
χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού στρατεύσιμους επεκτείνεται και 
στους στρατεύσιμους των καθοριζόμενων από τις παραπάνω αποφάσεις 
κλάσεων, οι οποίοι ήρθαν ή θα έρθουν στην Ελλάδα από την Τουρκία, 
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.

2. Για τους στρατεύσιμους της πραγράφου 1 εφαρμόζονται ως προς 
τα λοιπά αυτά που καθορίζονται από τις αποφάσεις που αναφέρσνται 
στην ίδια παράγραφο.

Άρθρο 2

Το δικαίωμα εξαγοράς της στρατεύσιμης υποχρέωσης το οποίο πα
ρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 στους προερχόμενους

από την Τουρκία στρατεύσιμους των κλάσεων 1966 μέχρι και 1984, 
επεκτείνεται και σε όσους από τους στρατεύσιμους της ίδιας κατηγορίας 
και των ίδιων κλάσεων κατατάχτηκαν και υπηρετούν στις Ένοπλες Δυ
νάμεις προς εκπλήρωση της στρατεύσιμης υποχρέωσής τους.

2. Ως προς το απαιτούμεvt, χρηματικό ποσό για την εξαγορά των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων των στρατευμένων της προηγούμενης πα
ραγράφου και τη διαδικασία της καταβολής του, εφαρμόζονται αυτά 
που καθορίζονται από τις αποφάσεις που αναφέρσνται στο άρθρο 1.

3. Οι παραπάνω στρατευμένοι απολύονται από τις Ένοπλες Δυνά
μεις εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που γνω- 
στοποιείται στις οικείες στρατωτικές Μονάδες από το αρμόδιο Στρατο
λογικό Γ ραφείο, η εξαγορά των στρατιωτικών υποχρεώσεων τις οποίες 
υπέχουν.

Άρθρο 3

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής και των αποφάσεων που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 1 υπάγονται τα άτομα τα οποία γω οποιοδήποτε λόγο, 
διέκοψαν ή θα διακόψουν τη μόνιμη διαμονή τους στις χώρες που καθο
ρίζονται απ' αυτές και ήρθαν ή θα έρθουν στην Ελλάδα για μόνιμη εγκα
τάσταση ο' αυτήν.

Άρθρο 4

Τα θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής και οι ανα γκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της, 
ρυθμίζονται από τα Γ ενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνά
μεων.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
να αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία της προαναφερόμενης δημο
σίευσής της και να κυρωθεί νομοθετικά.

Αθήνα. 11 Νοεμβρίου 1986 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ (ΓΥΒΕΡΝΚΣΗΙ 

ΚΑ! ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕβΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ


