
Στί τχίϊ'.ο νόμου «περί Ένύτεων Έφέϊρων τί Έφείρεία 
Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων».

Ποός ι'η Βονλη ioji· Ελλήνων

1. 'Η Πατρίδα διαθέτει "Ενοπλες Δυνάμεις, πού διακρί- 
νονται κυρίως σέ δύο κατηγορίες : στις δυνάμεις έν ένερ- 
γεία καί στις εφεδρικές δυνάμεις. Οΐ τελευταίες έχουν τε
ράστια σημασία για την Εθνική Άμυνα, ή δέ προπαρα- 
σκευή καί εξασφάλιση της έτοιμότητάς τους για την επιτυ
χή αντιμετώπιση των προβλημάτων πού άνακύπτουν σέ 
καιρό επιστράτευσης ή καί πολεμικής κινητοποίησές κα
θιστά επιτακτική, παράλληλα μέ τήν πλήρη εκπαίδευσή τους, 
τήν εξασφάλιση συνεχούς ενημέρωσής τους σέ θέματα Εθνι
κής Άμυνας.

2. ’Ιδιαίτερα οί "Εφεδροι Αξιωματικοί, ό ρόλος των 
οποίων για τήν στελέχωση τού Στρατού κατά τον πόλεμο, 
όπου μέ τήν επιστράτευση αναπτύσσεται τό σύνολο τού 
πολεμικού δυναμικού τού Έθνους, είναι θεμελιώδης, άποτε- 
λούν σημαντικό παράγοντα στήν ’Εθνική άμυντική δομή 
καί θεωρείται σημαντικό καί επιβεβλημένο να διατηρείται 
τό ενδιαφέρον τους για τήν κατά τήν ειρήνη καί τόν πόλεμο 
άποστολή τους, νά ενημερώνονται τακτικά σέ προβλήματα 
στρατιωτικής φύσεως, δραστηριότητες καί τεχνολογικές 
έξελίξεις στις "Ενοπλες Δυνάμεις, νά είναι ‘πάντα σέ έπαφή 
μέ αυτές καί νά βελτιώνουν διαρκώς τήν έτοιμότητά τους.

3. "Υστερα άπό τά παραπάνω, ή συμπλήρωση καί συν
τήρηση της εκπαίδευσης των ’Εφέδρων σέ Εφεδρεία ’Α
ξιωματικών καί ή διαρκής καλλιέργεια τών ήγετικών ικανο
τήτων τους, καθώς καί ή διατήρηση της έπαφής τους μέ τόν 
ενεργό στρατό είναι επιτακτική στρατιωτική ανάγκη.

'Η ανάγκη αύτή μπορεί νά Ικανοποιηθεί, παράλληλα μέ 
τήν περιοδική πρόσκληση αυτών γιά μετεκπαίδευση καί μέσω 
Συνδέσμων ’Εφέδρων Αξιωματικών, πού ‘ εποπτεύονται 

,άπό τό ΥΕΘΑ, μέ συγκεκριμένους σκοπούς, ώς συνδετικοί 
-κρίκοι τών Εφέδρων σέ ’Εφεδρεία ’Αξιωματικών μέ τόν 
.ενεργό Στρατό, -ν · ■’·,· .·· -,τ,·ά .·

, Αύτή τήν σκοπιμότητα καί άνάγκη καλύπτει τό υπό έγκρε- 
'σή σχέδιο νόμου, μέ τό όποιο έπιδιώκεται ή οργάνωση σέ 
νέα βάση τών Ενώσεων ’Εφέδρων ’Αξιωματικών ύπό μορφή 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου καί ή κατάργηση τού 
αντισυνταγματικού Α.Ν. 628/68 μέ τόν όποιο λειτουργούν 
άύτές σήμερα. ............... '
, 4. Τό ιστορικό τούτου έχει συνοπτικά ώς έξης : . .

·~ α) Μέ τήν ΚΣΤ'/68 Συντακτική Πράξη καταργήθηκαν 
θΐ τότε Ενώσεις ’Εφέδρων ’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών 
καί κατ’ επιταγή αυτής Ιδρύθηκαν, μέ τόν έκδοθέντα Α.Ν. 
628/68, οί ύπάρχουσες μέχρι σήμερα Ενώσεις ’Εφέδρων 
’Αξιωματικών καί Τραυματιών - Πολεμιστών 'Οπλιτών,
ώς Ν.Π.Δ.Δ. ν

Γ->:β) Μέ τόν παραπάνω Α.Ν. 628/68 τέθηκαν ώς σκοποί τών 
{Ενώσεων ’Εφέδρων ’Αξιωματικών καί Τραυματιών Πο
λεμιστών 'Οπλιτών, άφ’ ενός μέν οί ίδιοι., παρ’ ότι οί ρόλοι 
τους είναι διαφορετικοί, άφ’ έτέρου δέ πολύ πέρα άπό τήν 
καλώς νοούμενη άποστολή τους.

γ) Μέ τήν θέση σέ ισχύ τού Συντάγματος 1975 καί τήν 
κατάργηση της ΚΣΤ'/68’Συντακτικής Πράξεως, θεωρεί
ται, κατά τό άρθρο 111 τού Συντάγματος, καταργηθείς καί 
ό Α.Ν. 628/68 ώς άντισυνταγματικός (ύπ’ άριθ. 2222 /81 
άπόφαση 'Ολομέλειας Σ.τ.Ε., τής 5-6-81).

δ) Έγινε έτσι άναγκαία ή έπανεξέταση τού όλου θέματος 
και η θέσπιση άπ’ άρχής νέου νομοθετήματος, συνάδοντος 
προς τό Σύνταγμα, σέ άντικατάσταση τού Α.Ν. 628/68.
”· 5. Μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται τά τών 
!-Ενώσεων Εφέδρων ’Αξιωματικών καί διαχωρίζονται αύτές 
άπό τις Ενώσεις Τραυματιών - Πολεμιστών 'Οπλιτών, λόγω 
διαφοράς ρόλου καί έπιδιωκομένων άπό τούτους σκοπούς.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
α) Μέ τό άρθρο 1 ορίζεται ή μορφή τών Ενώσεων τών 

’Εφέδρων ’Αξιωματικών σάν Νομικά Πρόσωπα- Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ύπό τήν έποπτεία τού Υπουργού ’Ε
θνικής Άμύνης καί καθορίζονται τά- είδη τών 'Ενώσεων 
καί ή εδαφική περιφέρεια αύτών. Είδικώτερα προβλέπεται 
ή ίδρυση Ανώτατης Πανελλήνιας 'Ομοσπονδίας Εφέδρων 
Αξιωματικών (ΑΓΙ0ΕΛ), μέ εδαφική περιφέρεια όλη τήν 
Επικράτεια καί Συνδέσμων Εφέδρων ’Αξιωματικών Νο
μών (ΣΕΑΧ) μέ εδαφική περιφέρεια τήν περιφέρεια τού 
νομού, γιά δέ τόν νομό ’Αττικής, λόγω πληθυσμού, προβλέ- 
πεται ή ίδρυση Συνδέσμων ’Αθήνας, Διαμερισμάτων ’Ανα
τολικής καί Δυτικής Αττικής καί περιοχής Πειραιώς.

Ακόμη προβλέπεται ή δυνατότητα οργάνωσης άπό τούς 
Συνδέσμους «Παραρτήματος Συνδέσμου Εφέδρων Αξιω
ματικών» μέ άπόφαση τού ΥΕΘΑ.

Ό καθορισμός τής μορφής τών παραπάνω Ενώσεων ώς 
Ν.Π.Δ.Δ. κρίνεται σκόπιμος γιά τούς παρακάτω λόγους :

(1) Οί τιθέμενοι στο άρθρο 2 σκοποί τους είναι τέτοιας 
μορφής, ώστε ή έκπλήρωσή τους μπορεί νά επιτευχθεί άπο- 
τελεσματικώτερα μέ μεθόδους πού προσιδιάζουν στό Δη
μόσιο Δίκαιο καί μέσω τού ΥΕΘΑ, άφ’ όσον κατά τόν Α.Ν. 
833/37 (περί Στελέχους ’Εφέδρων ’Αξιωματικών) οί "Εφε
δροι ’Αξιωματικοί προορίζονται γιά τήν πλήρωση τών άνα- 
γκών τού Στρατού σέ άξιωματικούς κατά τήν - επιστράτευση” 
ή τόν πόλεμο.

(2) Ή μορφή αυτή οργάνωσής θεωρείται ότι θά συμβάλδι 
ουσιαστικά στήν προαγωγή τής εκπαίδευσης καί τήν βελ
τίωση τής ήγετικής προβολής τους καθώς καί στήν δια
τήρηση τών δεσμών τους μέ τόν ένεργό Στρατό. ·

Παράλληλα δέν. εμποδίζεται τό άπό τό Σύνταγμα κατο
χυρωμένο δικαίωμά τους άπό τό Σύνταγμα νά ιδρύσουν Σω
ματεία ύπό μορφή Ν.Π.Ι.Δ. μέ διοικητική αυτοτέλεια καί 
μέ σκοπούς πού νά προσιδιάζουν στό Ιδιωτικό Δίκαιο.

β) Μέ τό άρθρο (2) καθορίζονται οί σκοποί πού έπιδιώ- 
κονται άπό τις 'Ενώσεις καί άναφέρονταί στά θέματα :

(1) Βελτίωσης τής έτοιμότητάς τών ’Εφεδρικών δυνά
μεων τής Χώρας. * '

(2) Συμπλήρωσής καί συντήρησης τής εκπαίδευσης τών
’Εφέδρων σέ έφεδρεία ’Αξιωματικών στις τεχνολογικές εξε
λίξεις καί ενημέρωσης στις σύγχρονες μεθόδους διοίκη./ης 
καί ήγεσίας. · ·

(3) Καλλιέργειας ψυχικής ενότητας καί επιδίωξης τής 
ήθικής καί πνευματικής εξύψωσής τους, καί

(4) Γενικώτερα, διατήρησης τής έπαφής τους μέ τις Ε.Δ.
γ) Στό άρθρο 3 ορίζονται τά μέλη τών Ενώσεων καί 

τέτοια είναι γιά μέν τήν ΑΠΟΕΑ οί ΣΕΑΝ, γιά δέ τόύς 
ΣΕΑΝ οί άπό τούς άφυπηρετήσαντες ’Εφέδρους σέ ’Εφε
δρεία ’Αξιωματικούς καί τών τριών Κλάδων τών ΕΔ, έπι- 
θυμούντες νά καταστούν μέλη καί έγγραφόμενοι οΐκειο- 
θελώς στόν Σύνδεσμο τού νομού όπου κατοικούν.

δ) Μέ τό άρθρο 4 ορίζονται τά όργανα διοίκησης τών. 
Ενώσεων καί ή διάρκεια τής θητείας τους καί ώς όργανα 
διοίκησης προβλέπονται τά Δ.Σ. τής ΑΠΟΕΑ καί τών 
ΣΕΑΝ, πού ή θητεία τους είναι τριετούς διάρκειας. Τά Δ.Σ. 
αυτά απαρτίζονται, τής μέν ΑΠΟΕΑ άπό 25 μέλη, δηλαδή 
άπό τόν Πρόεδρο, τόν ’Αντιπρόεδρο, τόν Γενικό Γραμματέα, 
τόν Ταμία καί 21 μέλη, τών δέ ΣΕΑΝ άπό 10 μέλη, δηλαδή 
άπό τόν Πρόεδρο, τόν Γενικό Γραμματέα, τόν Ταμία καί 
έπτά μέλη. · .

ε) Μέ τό άρθρο 5 ρυθμίζονται τά σχετικά μέ τόν τρόπο 
εκλογής τών μελών τών Δ.Σ. τής ΑΠΟΕΑ καί τών ΣΕΑΝ, 
τιμητικά καί άμισθα, καί τά προσόντα εκλογιμότητας τών 
ύποψηφίων μελών. Είδικώτερα καθιερώνεται ώς σύστημά 
εκλογής τών όργάνων διοίκησης τών πιό πάνω Ενώσεων τό 
αιρετό καί τά μέν μέλη τού Δ.Σ. τών ΣΕΑΝ εκλέγονται μέ 
μυστική ψηφοφορία άπό τά παρόντα, ταμειακώς εντάξει, 
μέλη αύτών, εκείνα δέ τής ΑΠΟΕΑ μέ μυστική, επίσης, 
ψηφοφοοία άπό άριθμό έκλεκτόρων άντιπροσώπων τών
ΣΕΑΝ.

Είδικώτερα :



— Ι

Ό αριθμός τών έκλεκτόρων είναι ανάλογος μέ τον άριθ- 
μο των εγγεγραμμένων μελών σέ κάθε ΣΕ ΑΝ καί όταν τά 
μέλη του άριθμοΰν μέχρι 100 ό Σύνδεσμος εκπροσωπείται 
στήν ψηφοφορία άπδ ένα άντιπρόσωπο, όταν άριθμοΰν 
από 101 εως 200 άπό δύο άντιπροσώπους καί δταν άριθμοΰν 
άπό 200 καί άνω άπό ενα άνά 300 έπί πλέον μέλη άντιπρό- 
σωπο. Οί παραπάνω εκλέκτορες καί ισάριθμοι άναπληρω- 
ματικοί, εκλέγονται κατά τήν ίδια μέ την εκλογή των με
λών των Δ.Σ. τών Συνδέσμων, ψηφοφορία καί μέ τον ίδιο 
τρόπο εκλογής. Παραπέρα, μέ το άρθρο αύτό προβλέπεται 
ή ρύθμιση μέ 'Υπουργικές ’Αποφάσεις τοϋ τρόπου υποβο
λής υποψηφιοτήτων, έκ/.ογής τών μελών τοϋ Δ.Σ. Συνδέ
σμων καί 'Ομοσπονδίας, διεξαγωγής τής ψηφοφορίας καί 
γενικά κάθε λεπτομέρεια για τήν εφαρμογή τοϋ άρθρου.

στ) Μέ τό άρθρο 6 προβλέπεται ή συγκρότηση σέ σώμα 
.τών έκλεγομένων μελών τοϋ Δ.Σ., δηλ,αδή εκλέγεται ό 
Πρόεδρος, ό ’Αντιπρόεδρος, ό Γενικός Γραμματέας καί ό 
Ταμίας καθώς επίσης τά μέλη τοϋ Δ.Σ. τής ΑΠΟΕΑ, καί 
τής έπταμελ.οϋς ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής (ΕΕ).
,· ζ) Μέ τό άρθρο 7 καθορίζονται οί πόροι τών Ενώσεων 
καί λαμβάνεται μέριμνα για τήν οικονομική ενίσχυσή τους.
-· η) Μέ τό άρθρο 8 προβλέπεται ή σύσταση στήν ΑΠΟΕΑ 
Πειθαρχικοϋ Συμβουλίου (ΠΣ). 1 " -- ηΛ

Τό Π Σ είναι πενταμελ.οϋς σύνθεσης, διετούς διάρκειας 
καί ορίζεται μέ διαταγή τοϋ ΥΕΘΑ. Αύτό έπιλ.αμβάνεται 
υποθέσεων πού παραπέμπονται σ’ αύτό άπό τά Δ.Σ. τών 
Ενώσεων, καθώς καί κάθε άναφοράς ή καταγγελίας κατά 
μέλ.ους τών Δ.Σ., ή καί αύτεπάγγελ.τα γιά θέματα πού αφο
ρούν ενέργειες ή παραλείψεις μελ.ών τών Δ.Σ. άντικείμε- 
νες σέ καθήκοντα, πού απορρέουν άπό τήν ιδιότητά τους.

Στήν πάραγρ. 4 τοϋ ίδιου άρθρου άναφέρεται ό τρόπος 
λήψεως τών αποφάσεων άπό τό ΠΣ (κατά πλειοψηφία), 
ή δυνατότητα , προσφυγής στον Υπουργό ’Εθνικής Άμύ- 
νης κατ’ άποφάσεων τούτου, στήν παρ. 5 δέ τά είδη τών 
ποινών πού μπορεί νά έπιβληθοϋν. -· '

,, , θ) Στο άρθρο ·9 προβλέπεται δτι μέ 'Υπουργική ’Από
φαση θά καθορισθοϋν οί λεπτομέρειες πού άφοροϋν στήν 
χορήγηση στά μέλη τών Ενώσεων Είδικοϋ Δελ.τίου Ταυτό
τητα Εφέδρου σέ εφεδρεία ’Αξιωματικού.

' ι) Στο άρθρο 10 προβλέπεται ή μέ 'Υπουργικές ’Αποφά
σεις ρύθμιση τοϋ Κανονισμού λειτουργίας τής Άνωτάτης 
Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας ’Εφέδρων ’Αξιωματικών 
(ΑΠΟΕΑ), τών Συνδέσμων ’Εφέδρων ’Αξιωματικών Νο
μού (ΣΕΑΝ) καί τών Παραρτημάτων καθώς καί κάθε λε
πτομέρεια γιά τήν έφαρμογή τοϋ νόμου αυτού. , /

ια) Μέ τό άρθρο 11 ορίζεται δτι ή θητεία τών Διοικητι
κών Συμβουλ.ίων τών ‘Ενώσεων ’Εφέδρων ’Αξιωματικών 
πού ιδρύθηκαν μέ τις διατάξεις τοϋ Α.Ν. 628/68, παρα- 
τείνεται μέχρι τής εκλογής τών νέων Διοικητικών Συμβου
λίων, σύμφωνα μέ τις διατάξεις αυτού τοϋ νόμου καί δτι 
τά περιουσιακά στοιχεία τών μέν Ενώσεων ’Εφέδρων ■ 
Αξιωματικών τοϋ Α.Ν. 62S/6S περιέρχονται στήν ΑΠΟΕΑ 
καί τούς αντιστοίχους ΣΕΑΝ πού ιδρύονται μέ τις διατά
ξεις τοϋ παρόντος νόμου, τών δέ Ενώσεων Τραυματιών 
Πολεμιστών 'Οπλ.ιτών περιέρχονται στις άντίστοιχες Ε
νώσεις ’Ιδιωτικού Δικαίου πού θά συσταθοϋν, άλλ.ως στο 
Δημόσιο.

ιβ) Μέ το άρθρο 13 καταργεΐται ρητά ό Α.Ν. 628/68 
καθώς καί κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη ή οποία 
άντίκειται στο νόμο αύτό.

ιγ) Στο άρθρο 14 τέλ.ος. ορίζεται, δτι ή ισχύς αυτού 
τοϋ νόμου άρχίζει άπό τήν δημοσίευσή του στήν ’Εφημερί
δα τής Κυβερνήσεως.

’Αθήνα, 15 Μαϊου 19S2

Ό Πρωθυπουργός καί 'Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης 
ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΧΔΡΕΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Περί Ενώσεων Έφεδρων σέ έφεϊρεί* "Αξιωματικών τών 

Ένάπλ,ων Δρομέων.

Άρ-Spc 1.
1. 'Ιδρύονται οί παρακάτω Ενώσεις Έφεδρων σέ εφεδρεία 

’Αξιωματικών τών Ε.Δ., χωριστά κατά τοπική περιφέρεια 
τής Χώρας, πού αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου (ΝΠΔΔ): '2

α. «’Ανώτατη Πανελ.λ.ήνια 'Ομοσπονδία Έφεδρων ’Αξι
ωματικών (ΑΠΟΕΑ)», μέ έδρα τήν Ά5ήνα, γιά όλη τήν 
’Επικράτεια, ,ΐν , ■ λ 2 ■ , ... ^

6. «Σύνδεσμος Έφεδρων ’Αξιωματικών Νομού (ΣΕΑΝ)», 
κατά νομό μέ έδρα τήν πρωτεύουσα τού νομού. Εκδικά γιά,τό 
νομό ’Αττικής, ιδρύονται Σύνδεσμοι Εφέδρων ’Αξιωματικών 

' περιοχών Άλήνας μέ έδρα τήν ΆΨήνα, Διαμερίσματος ’Ανα
τολικής ’Αττικής μέ έδρα τήν Άγια Παρασκευή, Διαμερί
σματος Δυτικής ’Αττικής μέ έδρα τό Αιγάλεω καί Πει
ραιώς μέ έδρα τον Πειραιά. * '*·

Στήν πρωτεύουσα κάδε επαρχίας ή σέ δήμο με πληύυσμο 
πάνω άπό δέκα χι/.ιάδε'ς (16.000) κατοίκους μπορεί νά ορ-

ομου, 
-τήν

απόφαση αϋτή ·$ά κα-ύορίζονται τά σχετικά με τήν οργάνωση, 
υπαγωγή καί λ.ειτουργία τών παραρτημάτων.

. j 2. Τά Ν,ΠΔΑ πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 τού 
παρόντος άρ-ύρου ανήκουν στήν έποπτεία τού 'Υπουργού Έ- 
ύνικής Άμύνης.-- .. . ή .... . γ.. .. ...

::f"_ Άρ-spo 2.; “ '
ΣκοπόςΊ.τών παραπάνω Ενώσεων είναι: ._ '
α. Ενημέρωση τών Έφεδρων σέ εφεδρεία ’Αξιωματικών 

στις τεχνολ,ογικές έξελ,ίξεις στις Ε.Δ. άπό τήν εισαγωγή 
νέων οπλικών συστημάτων καί στις σύγχρονες μεθόδους δι
οίκησης καί ηγεσίας. τ . . : •ri

4. Βελ.τίωση,τής ετοιμότητας τών Εφεδρικών δυνάμεων 
τής Χώρας γιά τήν καλ.ύτερη αντιμετώπιση τών προβλημά
των πού ανακύπτουν σέ περίπτωση επιστράτευσης καί πολ.ε- 
μικής κινητοποίησης. . , ( ■ .;/

γ. Καλ.λιέργεια τής ψυχικής ενότητας μεταξύ τών Έφε
δρων ’Αξιωματικών καί επιδίωξη τής ή·3ικής καί πνευμα
τικής εξύψωσής τους, καί

δ. διατήρηση τής επαφής τους μέ .τις Ε.Δ." · ,

Άρ·5?ο 3. .
1. Μέλ.η τής ’Ανώτατης Π ανε/.λήνιας 'Ομοσπονδίας Έ

φεδρων ’Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) είναι οί Σύνδεσμοι Έφε
δρων ’Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ).

2. Μέλη τών ΣΕΑΝ είναι οί Έφεδροι σέ εφεδρεία ’Αξιω
ματικοί καί τών τριών κλ.άδων τών Ε.Δ., που έλ.εύύερα καί 
μέ δική τους προαίρεση έπιύυμοϋν νά γίνουν μέλη τους καί 
έγγράφονται στον οικείο Σύνδεσμο τού νομού ποό κατοικούν.

Στους ΣΕΑΝ μπορούν νά γίνουν κανονικά μέλη καί οί 
Έφεδροι Άνύυπασπιστές.-

Άρ·3ρο 4.
1. Ή "Ομοσπονδία καί οί Σύνδεσμοι, διοικούνται άπό Διοι

κητικά Συμβού/.ια (ΔΣ), πού ή -ύητεία τους είναι τριετής.
2. Τά Δ.Σ. απαρτίζονται ώς άκολ.ούύως:
α. Τής "Ομοσπονδίας:
’Από είκοσι πέντε (25) μέ/.η, δη/.αδή 

’Αντιπρόεδρο, τόν Γενικό Γραμματέα, τον 
ένα (21) μέλη.

£. Τών Συνδέσμων:
Άπό δέκα (10) μέ/.η, δη/.αδή άπό τόν 

νικό Γραμματέα, τόν Ταμία καί επτά (7)

τόν Πρόεδρο, τόν- 
Ταμία καί είκοσι

Πρόεδρο, τόν Γέ
μελη.


