
ΕΙΣΗΓΠΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έχι τού σχεδίου Νόμου «περί Υχουργείου ΈΔν.κής Αμύνης

/.2ΐ τών Οργάνων τής Ανωτάτης Αιοικήσειος καί Ελέγχου
των Ενόπλων Αυν αμεο>ν«.

ΙΤοΰς τ»/>· Bor/.ijV uni· 'E/./.iji'inl·

1. Κατα τό I 968 υπό τής δικτατορικής Ινυβερνήσεως ετεύη 
έ·/ ισχύ·. τό Ν.Α. 58 |,!·'Λ sst ’Υπουργείου ΈΔ/iy'.T ' ‘· · 
μόνης καί τής Ανώτατης Αιοικήσεως καί Ελέγχου τών Ε
νόπλων Δυνάμεων» εις άντικατάστασιν τού Ν.Α. '2387/53. 
Τό Ν:υ.οΔετ··.όν Αιάταγ α τ ϋ ! V. >8 ΰσ.οτ:<■/ βασικάς τινας

2. Τό. Ν.Α. 58 6 ^ ε’ ήγ:-ε -ό πσώττν. τήν χλήρτ ύποι- 
•'(·,·'ην τών τριών ί\λ α 0 Μ ν τών Lvstawv Δυνάμεων 1 Στρα
τός Ξηράς — Πολεμικόν Ναυτικόν — Πολεμική Αερο
πορία) εις ένα ανώτατου ίεραρχιν.ώς κλιμάκιο. συγκεκριμε- 
νως εις τό Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων ΑΕΑ'. Συνεχεία 
τούτου άχωλέσΔη ή αυτοτέλεια τών τριών Αρχηγείων (τεω:
ΓΕΣ — ΓΕΝ — ΓΕΑ).

3. Αί. έ-/. τής ανωτέρω συγκεντρωσεως αχατών τών αρμο
διοτήτων εις εν καί μόνον χρόσωχον—οργανον, δυσμενείς εχι- 
χτώ:ε:ς δεν άργησαν νά οιαοανοΰν καί έχετάΔησαν -/.ατά τήν 
διάρκειαν τής δικτατορίας. ότε το ΑΕΑ ήτο παντοδύναμον.

4. Αποτέλεσμα αύτοΰ ήτο 0τ: διαρκούσης τής δικτατορίας, 
άλλά ιδιαίτερα μετά τήν μεταχολίτευσιν, κατ’ έχανάληψιν 
έχεσημάνΔη τότον ύχό πολιτικών άνϊρών. όσον καί ΰχο ανώ
τατων έν ένεργεία ή έν άχοστρατεία άπιωματικών, ή ανάγκη 
άχενοχοιήσεως τών τριών Κλάδων και ή έχάνοδος εις το 
χροϊσχΰον καΔεστώς. τροχοχο:ημένον καί βελτιωμένου, ώστε 
νά άνταχοκρίνετα: εις τάς σ τ ρ α τ: ω τ: κ ο χ ο λ ι τ: κ άς άνάγκας 
"ή; σημερινής έχοχής.

5. 'Η ύπεύΔυνος Πολιτική Ηγεσία τής Χώρας, άσχολη- 
Δεϊσα με το Δέμα αμέσως ;χετά τήν χτώσιν τής δικτατορίας 
διά τοϋ χρώτου Ν.Α. τοΰ έκδοΔέντος μετά τήν μεταχολίτευσιν. 
(Ν.Α. 1/1974) κατήργησεν όλας τάς διατάσεις τοΰ Ν.Α. 
58/1968 τάς άοορώσας εις τάς ηύξημένας αρμοδιότητας τοΰ 
ΑΕΑ καί έχανέσερε τάς τοιαύτας τ:ϋ Ν.Α. 2387/53. Έν 
συνεχεία μετά τήν άχοκατάστασιν τοΰ κοινοβουλευτισμού και 
τήν έκκαΔάρισιν τών φλεγουσών εις τάς Ε.Δ. εκκρεμοτήτων, 
ή Κυβέρνησις ήρχισεν από τής άνοίξεως τοΰ 1975 νά μελετά

'ΑρΔρον 
Ά-Δ--·/

τασις τής ύλης έχί τό όρΔολογιστικώτ
Έχί χλέον. Αρμόδιον διά τήν άχόοασιν :
τών Σωμάτων Ασσαλ είας καί Οο-αν.σ
στσατεύ.'ει καΔίστατα : τό ΑΣΕΑ' ά/τί

τήν διατύχωσιν νέου νόμου ρυΔμίζον
τοΰ Στρατεύματος. Προς τούτο έγ
καί έζητήΔη άχο τά ΑΕΑ — ΑΣ -
ορασουν έγγράφως τάς άχόψεις των
Νομοσχεδίου.

Ο. Άτυχώς το χολυσύνΔ ετον τοΰ
χρος την αναληρΔεισαν εντατικήν χροσχα-υειαν ενισχυσεως 
καί όργανώσεως τών Ε.Α.. και ϊευτερευόντως πλήΔος άλλων 
άχασχολήσεων. δεν έπέτρεψαν τήν κατάΔεσιν τοΰ Νομοσχε
δίου εις τήν Βουλήν ένωρίτερον.

7. Κατά τήν σύνταΐσιν τοΰ συνημμένους ύχοίαλλομένου Νο
μοσχεδίου. έλήσΔησαν ύχ’ οψιν α! έχί τοΰ Δέματος ϊιαχιστώ- 
σεις καί Δέσεις τής Ινυβερνήσεως. έλαβον δε ύχ’ όψιν διά τήν 
τελική διαμόροωσιν αυτών καί τάς άχόψεις τών τεσσάρων 
Αρχηγείων CAEA. ΑΣ. ΑΝ, ΑΑ). ώς καί τάς διατάσεις τοΰ 
Νόμου τοΰ 1963.

την αυτοτε- τιμν.
' Αρχηγείων

3 συμμετοχή ό::τ·:
•υνάικεων άο’ c:^
ΑΣΕΑ, άφ’ δττω:
έκχροσωχή- 7ρμ:
Συγχρόνως 20Τ0:
—ο»ως το

. V). Γενικώς κρινόμενον τό υποβαλλόμενου ΝομΛσχ«2·.ον_εέν*<τ: 
μία έχάνοδος εις τον Νόμον τοΰ 1953. κατά πολύ όμως βελ
τιωμένο*/. ώστε νά άνταχοκρίνετα·. εις τά σημερινά δεδομένα.

10. Ειδ ικώτερον αί κυριώτεραι τών οι αςορών εν αντί τοϋ 
Ν'μου τοΰ 1953 έχουν ώς άκολούΔως: .. .

.... ... ..... . 3— 7 * —J Οσ. Α υρον I. Γενικά: ϋυοεμια o^a^opji. _
ΆρΔρον 2. ΑΣΕΑ: Αιεγράοησαν εώ ‘τοϋ .ΑΣΕΑ αί’ σένα·, 

ά.τοστολα·. ΠροσετέΔη ό Γχουργός Εμχορικής Ναυτιλίας 
\ ΕΝ εϊς ΑΣΕΑ κατά τήν εκλογήν τοϋ Άσχηγοΰ τοΰ Λι

μενικού Σώματος (ΑΛΣ). Αιεγράςη ή μνεία ίταχσριτμοϋ εις 
ιιτακτικάς» καί «εκτάκτους» συνεοριάσεις.

γ. "ΑρΔρον Ί. Αομοοιότητος ΑΣΕΑ r ΓΙροοετέΔηταν εις 
άρμοοιέτηοες ΑΣΕΑ τά χερί ο·σμοροώσεως αμυντικής χολι- ■ 
τικής τής Χώρας, αμυντικών κρογραμμάτω·»; κηρόςεων -Συνα
γερμού - -, ινητοχοιή'εως καί εΐσηγήοεως εις Π,Α τού χολέμου 
—γεν. έχ στρατεύσεως. Αιεγράοη ή ύχό τοΰ ΑΣΕΑ έχιλογή 
οώ< Γε/ΐκών ΕχιΔεωοητών καί χοοσετέΔη ή τοιαύτη τών 'Τ- 
χσρνηγών ΓΕΕΘΑ. καί τοΰ ΑΛΣ'. " ^..... .

4. Κύρια "Οργανα ΥΕΘΑ: Ούίεμία ϊιαςορά. 
5—6. Αρμοόιότητες ΥΕΘΑ: Εγένετο ά/αϊ-.έ

τερον καί άρτιώτερον. 
ϋχαγώγής εις ΥΕΘΑ 

έν χολέμω—εχι- 
Ύχ. Συμβου/.ίου. 

ΠροσετέΔη ή ίυνατότης ορισμού ά/τ:καταστάτου ΥΕΘΑ ϋχο 
τής ~Κυίερνήοεως. ΣυνεχτύχΔησαν καί χροοήρμόσΔησαν χρός 
τήν σημερινήν κατάστασιν τινά άναςερόμενα εις Υχηρεσιαν 
Πολιτικής Άεσοχορίας ίΥΠΑ) καί Συχβούλιον Πολιτικής 
Άεροχορίας (ΣΠΑΝ

στ. "ΑρΔρον 7. ΥΦΕΘΛ: ΠροεβλέςΔη άορίστωσ «εις ή 
χλείονες Ύςυκουργο!» ά-/τί τοΰ ενός τοιούτου. ""

ζ. "ΑρΔρον 8. ΑΣΕΑ: ΚαΔορίζονται χροϋχοΔέσεις άχαρ- 
τίας. Λαμβάνετα: μέριμνα έν χεριχτώσε: ίσοψηςίας, .ΚαΔορί- 
ζετα: έχακριίέστερον ή άχοστολή τοΰ ΑΣΕΑ (άκοσάσεες. ειση
γήσεις. γνωματεύσεις κατά χερίχτωσιν!.................._

·. "ΑρΔρον 9. ΣύνΔεσις ΓΕΕΘΑ σ-Υό ΓΕΕΘΑ ορίζεται ώς 
τό 'Ανώτατου Συντονιστικόν Όργα*/ον "ΟώνΈύΑ.. ΪΓ ού βοη- 
Δείται ό ΥΕΘΑ. Προβλέχονται ούο άντΓ'ενός Ύχαρχηγοί. 
Ούτο: Δά είναι τών έτέρων τοΰ Α/ΓΕΕΘΑ -Κλάίων. βαΔμοϋ 
Αντιστοατό-ου. 'Αντιναυάρχου. ΑνττΧτεοάσχου.

Δ. "ΑρΔρον 10. Α/ΓΕΕΘΑ: 'Εγένετο-.'άναϊιάταςις τής 
ύλης έχ’ι τό ρεα/.ιστικώτερον καί όρΔςλογιστικώτερον..Προσε- 
τέΔησαν τινα! άρμοϊιότητες. Αιά Α/ΓΕΕΘΑΝτροόλεχετσ: βα- 
Δμός Στρατηγού (ή όκοιοβάΔμου' άντώ 'Αντιτσρ-ατήγου ίή 
όυοιοβάΔμουΕ Ό Α/ΓΕΕΘΑ καΔίσταται καί ούτος Σύμβου
λος τ:ϋ ΥΕΘΑ έχί γενικών Δεμάτιονάςορώντωνείς τάς Ε.Α. 
ΠροεβλεοΔη συνατότης έκτελέοεως ύχό Α/ΤΕΕΘΑ έχιΔεω- 
ρήσεων. Κ.τΔωρίσΔη έχακριίώς ή άρμοοιότης του όσον άςο- 
ρά εις τάς είσικάς ϊυνάμεις ών καΔορίζει τήν άχοστολήν·. καί 
ασκεί τόν Έχιχ. Ίό/.εγχον. Προσϊιορίζονται α! άρμοσιότητές 
του έχί τής Αμυντικής καί γενικής χολεμικής σχεϊιάσεως. 
Πέραν τον εκ του παλαιού νόμου χειΔαρχικών σικαιοσοσιών, 
καρεσχέΔη εις τούτον καί ή άσκησις διοικητικής ϊικαλοΒοσίας 
ίιά τό Μικτόν Έκιτελείον καί τάς μονάδας—ύχηρεσίας τοΰ 
ΓΕΕΘΑ. ΚαΔωσίσΔησαν ηΰΞημέναι τινές έαουσία·. (ά·/ακ/.ή- 

αΐτινες χαρέχοντα: εις αυτόν ύχό τοΰ ΑΣΕ.Α. έν χερι- 
οσε: χολεμου — γενικής εχιστρατεύσεως. καί έο’ όσον σέν

η ή συμμετοχή του (άνευ ψή-

ομως το Γενικόν τούτο Εκιτελείον χαύε: νά είναι 
χαλαιόν ΓΕΕΘΑ— ένα άσ’ υψηλού συντονιστικόν οργάνου. 
Τοΰ χαρέχοντα: ώρισμένα: έχί χλέον συγκεκριμένα·, αρμοδιό
τητες. ούτως ώστε χλήρως ενήμερου έχί όλων τών -Δεμάτων 
τών ασορωντων τούς τρεις Κλάδους καί τήν σχεδίοισιν, νά 
κ/.ηροί τάς άχαραιτήτους χροϋχοΔέσεις τα/είας άναλήψεως, 
κατευΔυνσεως καί τοΰ ελέγχου τών έχιχειρήσεων έν χεριχτώ- 
σ·ι χςλέαου.

στητες τινές τοΰ 7 ΕΘΑ. κατόπιν σχετικής είσηγήσεως

ΑρΔρον II. Γχαρχηγοί ΓΕΕΘΑ: Ές χρόάνεοέρΔη 
ορίζονται δύο ά/τ! ένός.

στολής του ΓΕΕΘΑ. Επίσης οτι α! βασικαί Δέσεις έναλλάσ- 
σονται μεταχύ τών Κλάδων. _ . . .;__.



Αί ίέσεις τών εις Ι'ΕΕθΑ όζηρετ-ούντων είναν έζέ ζλέον 
τών ζροβλεζομένων δ:ά τούς Κλάδους οργανικών τοιούτων.

:ί. 'Ap-Spov 13. Μονάδες — Ύζηρεσίε; ΓΕΕΘΑ: Νέον άρ- 
■Spcv ζρός κάλυψίν τής ανάγκης. Καίαρώς τεχνικής ρύσεως 
ίέματα.

:γ.-*Αρ·ίρον J 4. Γενικά Ετζτελεϊα. Σύν£εσ:ς—Λειτουργία: 
Τά Γεν. Εζιτελεϊα είνα: τά ανώτατα ίεραρχ:κώς κλιμάκ:α 
τών Κλάδων. ίν ών βοηίείτα: έ ΥΕΘΑ. Ασκούν τήν Διοί- 
κησιν καί "Έλεγχον τού Κλάδου των.

:δ.v’Af-Sppv. 15, Αρχηγός Γενικών Έζ ιτελείων: Προσε- 
τέ-ίη οτ: έκαστος Αρχηγό; ά-σκεί ζλήρη Διοίκησιν έζί τού 
Κλάδου του. Προσετέίη ότ: είναι Σύμβουλοι τού ΤΕΘΑ. Προ- 
είλέρ-ίη διαδικασία (ήτο: ζαρουσία ΥΕΘΑ καί ΥΦΕΘΑ) οτε 
δ:αρωνεί μέ ,άζόρασίν Ανωτάτου Συμβουλίου τού Κλάδου του. 
Καί ορίζοντα1, έζί τό όρίότερον τά ζερί αντικαταστάτου ‘Αρ
χηγού. Προστί-ίετα: οτ: ό Α/1ΈΑ εύίύνετα! καί διά την αε
ράμυναν. .

;ε. 'Ap-Spov 16. Έζιτελεία Γενικών Έζιτελείων: Νέον 
o-pSpov ζρός κάλυψ:ν τοϋ ίέματος. Κα·$αρώς τεχνικόν.

!ττ. "Ap-Spov 17. Ανώτατα κατά Κλάδον Συμβούλια: Δ'.α- 
γράροντα: τά κερί ξένων Άζοστολών.

•·ζ. ’Ap-Spov 18. Ινο'.ναί αρμοδιότητες τών "Ανωτάτων Συμ
βουλίων· Ορίολογιοτ'.κωτέρα διατύζωσις. Καίορίζοντα·. 
Συμβούλια ολομέλειας, βασικής καί ζε;·.ωσ'.σ·μέντ·.ς συν·5έσεως.

'Ορίζοντα; εις- ζοίον εκ τών τριών ζαραζέμζσντα! τά ζρός 
συζήτησ:ν ίεματα.

·,η. "Ap-Spov 19. ΑΣΣ—ΑΝΣ—ΑΑΣ 20—21 : Βάαε: τών 
ανωτέρω καίωρίσίη ή σύνίεσις έκαστου Συμβουλίου. Δια- 
γράροντα: τά ζερί ξένων Αζοστολών.

i-S. .’Ap-Spov 22. Αρχιστράτηγος: Ούδεμία διαρορά.
κ. * Ap-Spov 23. Πολεμικόν Συμβούλ:ον: Ή μετονομασία 

τού ΑΣΕΑ εις Πολεμικόν Συμίούλ:ον. δέν συνδέεται μέ την 
ονομασίαν Αρχιστρατήγου, άλλά μέ τήν κατάστασ:ν Πολέμου 
ή Γεν. Εζ:στρατεύσεως.

κα. ’Ap-Spov 24. Είδ’.κά Συμβούλια έν ζολεμω: Ούδεμ·α 
?:αρορά.

κβ. ’Ap-Spov 25. Τελ-.καί Διατάξεις: Ούδεμία διαρορά. 
Δ:ατηροά/τα: έν ισχύ; αί οιατάξε;; ζερί Κοινών Σωμάτων 
καί ΓΠΟΒΙ. ·

11. Εις ειδικόν ζαράρτημα έζ'.συναζτόμενον τή ζαρούση 
άναρέροντα: αί καταργούμενα: ο;ατάξε·.ς.

12. Ούτοί τυγχάνουν γενικώς ο; σκοζοί τοϋ-ύζοβαλλομένου 
Νομοσχεδίου, ζαρακαλοΰμεν δέ δ:ά τήν ΰζο τής Βουλής Εζι- 
θήρ:σ!ν τούτου. -

Έν Ά·άήνα:ς τή 3 Μαρτίου 1977
Ο Υζουργός Έ·5νίκής Αμύνης 

Ε fΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΊΌΣΙΤΣΑΣ


