
Στο σχέδιο νόμου «περί Εθνοφυλακής».

Πρός τη Βουλή των 'Ελλήνων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ή 'Εθνοφυλακή λειτουργεί σήμερα όάσε; τού ισχύοντος 

Νομοθετικού Διατάγματος 485/20.3.1970 το όποιο έπισυνά- 
πτεται συνημμένως στήν παρούσα 'Εκθεση.

2. To Νομοθετικό Διάταγμα αύτό είναι παλαιό. έχει έκδο
σή το έτος 1970 καί περιέχει «τις διατάξεις του ώρισμένα 
στοιχεία, τά όποια ο εν έχουν σχέση μέ τήν -αμυντική αποστολή 
-οΰ πρέπει νά έκπληρούν οί Μονάδες Εθνοφυλακής. - - -

Σκοπός τού Νομοσχεδίου.
3. Τό σχέδιο Νόμου πούσυντάχθ-ηκε άπο σκοπεί στήν ανα

θεώρηση τών άρθ'ρων τοΰ Ν.Α. 485/19(0 «περ-ι Εθνοφυλα
κής» καί τήν κατάργηση των σημείων έκε-.νων που δεν χ/τα- 
ποκρίνονται στήν αμυντική αποστολή τών Μ</(ώων Εθνοφυ
λακής. Με τη σύνταξη τού παρόντος σχεδίου Νόμου κχταρ- 
γείται το ίσχύον μέχρι σήμερα Ν.Α. 485/19/0. . ......... .

Αρχές οί όποιες διέπουν τις διατάξεις τού 'Νόμου.
4. Ώς όαση via τήν κατάρτιση τών διατάσεων τοΰ παρον

το; σχεδίου- Νόμου έλήφ-θησαν: . ‘
α. Ο! ανάγκες άμύνης τής χώρας τού είναι μεγαλύτερες 

σε ενα- σύγχρονο πόλεμο. ./ 7-.' λ * ,··Γ* ν' ··
β. Τα σομπε ρ άσματα τού προεκυψα/ άπό τή μέχρι τώρα 

λειτουργία τής Εθνοφυλακής.. / ■· ± ·:Τ, ·.-.·- /Γ /<;
ί- . ’Ανάλυση των διατάξεων τοΰ Νομοσχεδίου.

3. Το προτεινόμενο -σχέδι-ο Νόμου -άπΟτελείται άπό εννέα 
(9) άρθρα, οί διατάξεις -των όποιων αναλύονται λεπτομερώς 
στις επόμενες παροογρόρους. Γ γ; -* /
τ. 6. Άρθρο Ιο. ·: *:■·:·“*· ·:· *
ν- Καθορίζεται ό σκοπός συγχροτήσεως τής ’Εθνοφυλακής, ή 
οργάνωση χαί ή αποστολή αύτής, ή ότοία όιαμορφωνετοκ με 
όαση τον αμυντικό χαρακτήρα Χαί τήν» υποχρέωση να ένισχύ- 
σει καί υποβοηθήσει στην είρήνη; στην επιστράτευση χαί στον 
πόλεμο τό έργο τών ’Ενόπλων Δυνάμεων πρός έχπλήρωση της 
αποστολής των. |τ τν:·. / ;ί.-:.·:.ν.·τ·;ν2·.·ι
ύ,7. Άρθρο 2ο. !' ... ... . λ’/, / ,. :.. ι Υ
ΐ" Προσδιορίζεται λεπτομερώς τό προσωπικό τό όποιο επαν
δρώνει τις Μονάοες ’Εθνοφυλακής χαί καθορίζονται οί προϋ
ποθέσεις ΰπηρετήσεώς του, συγκεκριμένα: . '.*.· .. „\j:

α. Οί Άξ/χοί χαί Άνθυπασπιστές -προέρχονται άπό τον 
.ενεργό Στρατό χαί άπό τήν εφεδρεία. _ .ν .. ..;· .: ■/
\ β. Οί Έυνορύλαχες προέρχονται άπό τήν έρεΑρεια χαί τών 
τριών Κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων <άπο. ήλιχίας 18—50 
ετών χαί είναι χατάλληλο: άπό πλευράς σώματιχής ιχανότη- 
τχς. ΈΤπίσης χατ’. εξαίρεση.είναι δυνατό νά υπηρετήσει στην 
Έλ-(θρυ).αχή προσωπιχό έ<ρ’. .όσον επιθυμεί . ήλιχίας 51—60 
ετών χαί όταν ίεν υπάρχει στην περιοχή ανθρώπινο όυναμιχό 
πρός στράτευση για τήν συμπλήρωση τής ίυνάμεως τών Μο- 
νάϊων Έυ'/ορυλαχής. > ' · *

γ. Π ροσλαμόΧΛεται χαί υπηρετεί στήν ’Εθνορυλαχή προ
σωπιχό (οπλουργοί, γραρείς), τό οποίο άμείόεται όπως χαθο- 
ρίζει ή ίσχΰουσα Νομοδεσίι*. -·' ■*' ν’··;;·. ··-.'{

ϊ.. Ώς έλάχαστος ^χρόνος’νπηρετήσεως στην Έθνορύλαχή 
χαθίορίζεται ένας (1) χρόνος γιατί: * .·. η »*;·:.· ·τ
r 1) Ή αναπροσαρμογή τών σχεϊίων έπιστρατεύσεως πραγμα
τοποιείται μία φορά τό χρόνο χαί τότε άποϊεσμευεται προσω- 
πιχό άπό τις έπιστρατουόμενες Μον^ΐες Στρατού που ίΊατί- 
θ-ετα: στην Έύνοσυλαχή. ..... · . ·

. 2) Ό χόχλος έχπαιόεΰσεως τών Έθνοφυλάχων ίιαρχεί ενα 
χρόνο χαί έτσι όλαχληρώνεται ή ίχπαίόεοση. : ·..
. 3) Οί Ναϊιχασίες έξευρόσεως χαί χατατάξεως τών Έλνε- 
φυλάχων άπαιτούν άρχετό χρόνο. .:t

4) Για τους Έθνοφύλαχες πού συμπληρώνουν τό 50 έτος 
της ήλιχίας των χαί πρέπει δάσει τοΰ παρόντος νόμου νά 

άπολ·υθ*οΰν, ή απόλυση αΰτή συμφέρει στην ΰπηρεσία νά γίνε
ται μια φορά τόν χρόνο. ___ _/

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ " • ε. Διάταξη που νά χαθορίζει τό ανώτερο όριο υπηρεσίας 
τών Έθνοφυλάχων ϊεν συμπεριελήφθη στο σχέϊιο Νόμου, 
ίιότι ή μετανάστευση, ή αστυφιλία, τό ναυτιχό έπάγγεΧμα 
χλπ. έχουν μειώσει χατά πολύ τό ανθρώπινο ϊυναμιχό τής υ
παίθρου χώρας, ίϊία τών παραμεθορίων περιοχών χαί τών νή
σων Άνατολ-.χοΰ Αιγαίου - Δώϊεχανήσου, με άποτέλεσμα, 
όπως άπέεειξε ή πείρα, νά μην είναι ϊυνατή ή συχνή άντιχα- 
τάσταση τών Εθνοφυλάχων στις περιοχές αυτές.

στ. Οί λεπτομέρειες έπί τής έχπαιϊεΰσεως τών Έθνοφυ- 
λάχων (χρόνο,ς, άντιχείμενα χ.λπ.) χαθορίζονται με διατα
γές τοΰ ΓΕΣ.

ζ. Συμπεριλαμίάνεται ϊιάταξη θάσει τής οποίας ό 'Γπουρ- 
γός Εθνικής Άμυνης είναι ϊυνατό νά έξα-.ρέσει άπό τήν 
πρόσκληση στην Εθνοφυλακή ώρισμένες κατηγορίες πολι
τών, πού προσφέρουν κοινωνικό έργο ή χρησιμοποιούνται σέ 
ζωτικές εργασίες.
1 8. Άρθρο 3ο.
/ Οί ύπηρετοΰντες στην ’Εθνοφυλακή ονομάζονται Έθνοφό- 
λάχες χαί μέ ϊιαταγή τοΰ 'Υπουργού Εθνικής ’Αμυνης κα
θορίζεται τό ϊιαχρ-.τιχό σήμα αυτών.

’Επίσης καθορίζεται ότι οί Έθνοφΰλακες θεωρούνται 
Στρατιωτικοί σέ ενέργεια όταν έχτελοΰν διατεταγμένη υπη
ρεσία (εκτέλεση αποστολής ή υπηρεσίας) χαί γεά όσο χρόνο 
ϊιαρκεί ή εκτέλεση αύτής.

τ^9..Ά?θρο 4οr — :-ΤΤΓ ' φ τ ; ' ·'··. ώ'/Ϋ
. Ρυθμίζονται τά θέματα πού άναφέρονται στον χρόνο υπη

ρεσίας αυτών, πού υπηρετούν στην ’Εθνοφυλακή.
10. Άρθρο 5ο. . .. , · ..,·ί;

... Συμπεριλαμίάνονται διατάξεις πού άναφέρονται στην εκτέ
λεση τών διαταγών ύπό τών Έθνοφυλάκων χαί στην χρησι
μοποίηση τών χυρηγουμένων σ’ αυτούς υλικών. .- ;
·■ Στήν επιστράτευση ή στόν πόλεμο στην Εθνοφυλακή υπη
ρετούν αυτοί πού 2έν καλούνται σέ Μονάδες τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων. ' .. ία,. V π -
'•,11. Άρθρο 6ο. ρε.ί' ■·.:■·: ■ ~

Κια>θορίζονταίΓ λεπτομερώς όλες οί θιαβιΧΛσίες πού' άχολίού- 
θοΰν σέ περιπτώσεις πού κάποιος άρνείται νά χαταταγεί στήν 
-Εθνοφυλακή ή δέν εμφανίζεται έγχαίρως'γιά‘τήν’στράτευση 
του. - .· ’ ύν · - τ..ν- ;λ.τ·:.·«·γ0· : '■' Γ

·Τ; ί2. Άρθρο 7ο.'' ■ .'ι"; '
' Ρυθμίζονται όλα τά θέματά που αφορούν στις, αποδοχές, 
διατροφή, ιματισμός υπόδηση, ϋγεμονομιχή ; περίθαλψη χλπ., 
πότε δικαιούνται συντάξεως "χαί τών άλλων ευεργετημάτων 
πού ισχύουν γιά.τους Στρατιωτικούς γενικώς. ’Επίσης καθο
ρίζονται τά τών ήθικών άμοιόών. ... / .;.

13. "Αρθρο 8ο. ’
Ρυθμίζονται λεπτομέρειες για τήν εφαρμογή τού νέου Νό

μου καί δίδεται τό δικαίωμα στόν X. 'Υπουργό Εθνικής Ά- 
μύνης, νά άφοπλίζει τις Μονάδες Εθνοφυλακής σέ ειδικές 
περιπτώσεις (εκλογές χλπ.).‘Επίσης χαταργείται χαί τό 
ΝΛ. 485/1970 χαί κάθε άλλη διάταξη ή όποια άντίχεται 
στις διατάξεις τού νέου Νόμου; : ·>? ύτ.ί ιτττ Π

■■ ν; 14. Άρθρο 9ο;ί::οΓ·;. -‘Σ',?,''.ν'Γ.
! Ή ισχύς- τοΰ νέου Νόμου άρχίζει άπό τήν δημοσίευσή του 

στήν ’Εφημερίδα τής Κυόερνήσεως.

ή λειτουργία τής Εθνοφυλακής' σύμφωνα μέ τό προσδιδόμενο 
αμυντικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τή διατήρησή της, ώς ε
πίσης. σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τούς δημοκρατικούς θε- 
σμους τής χώρας. , /. . :ι;

16. Κατόπιν τών ανωτέρω . υποίάλλομε συνημμένως τό 
σχέδιο Νόμου καί παρακαλοάμε για τήν έγκριση χαί: ψήφιση
χυτου.

’Αθήνα, 16 .’Ιουλίου 19821
-. Ό Πρωθυπουργός χαί 'Υπουργός- Εθνικής ’Αμυνης -ν 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. Π Α Π ΑΝΔΡΒΟ Υ ''· - · γ.• ν - . λ. . Λ .


