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Εισαγωγή 

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού {Ε.Α.Α.Σ.}είναι 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου {ΝΠΔΔ}. Ιδρύθηκε και λειτουργεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1171/1972 {ΦΕΚ 82 Α΄}. Υπάγεται 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας {ΥΕΘΑ}, η οποία 

ασκείται διά του Αρχηγού ΓΕΣ {άρθρο 1}.  

Η παρακολούθηση τόσον των οικονομικών θεμάτων, όσον και της 

νομοθεσίας των ΝΠΔΔ, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΕ-

ΘΑ μέσω του ΓΕΣ, ασκείται από την Διεύθυνση Οικονομικού {ΔΟ1/ 

ΓΕΣ}, ήτοι από το 3ο Τμήμα του 4ου Γραφείου αυτής.  

Μεταξύ των σκοπών της Ε.Α.Α.Σ, όπως ρητά και με σαφήνεια κα-

θορίζονται στον ιδρυτικό της νόμο, είναι και “η επιμέλεια των συμφερό-

ντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση γενικών ζητημάτων των 

μελών αυτής” {παρ. γενική άρθρου 2}.  

 

Γραφείον Αποστράτων Αξιωματικών  

Είναι γνωστόν, ότι τα περισσότερα των ζητημάτων των αποστρά-

των αξιωματικών, για την επίλυσή τους απαιτούν πολιτική βούληση και 

απόφαση του ΥΕΘΑ. Συνεπώς κρίνεται αναγκαίο, όπως εξασφαλισθεί η 

στενότερη και η άμεση απ’ ευθείας σύνδεση και επικοινωνία της Ένωσης 

μετά των αρμοδίων γραφείων του Υπουργείου.  

Μια τέτοια σύνδεση είναι εφικτή με την ίδρυση, οργάνωση, επάν-

δρωση και λειτουργία στο ΓΕΕΘΑ, Γραφείου Αποστράτων Αξιωματι-

κών, όπως έχει προτείνει η Ε.Α.Α.Σ., το οποίο σε άμεση, συνεχή και στε-

νή επικοινωνία με το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων {άρθρου 

13} θα έχει την ευχέρεια, την δυνατότητα και την νομιμότητα να καθιστά 



τον Υπουργό άμεσα κοινωνό των ζητημάτων, των αιτημάτων και των 

προβλημάτων της μεγάλης κοινωνικής μας τάξης, των αποστράτων α-

ξιωματικών.  

Το Γραφείο, θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για την λει-

τουργία και το οποίο θα προέρχεται από απόστρατους αξιωματικούς, θα 

διευκολύνει σημαντικά την αποστολή των Ενώσεων και θα εξυπηρετήσει 

τις συνεχείς και αδιάκοπες προσπάθειές τους για τον συντονισμό και επί-

λυση των ζητημάτων τους. Μια καλή και λειτουργική σύνθεση θα ήταν η 

διάθεση ενός ατόμου από κάθε νομοθετημένη Ένωση Αποστράτων Α-

ξιωματικών {Ε.Α.Α.}.  

Πλέον αυτών, το Γραφείο θα αποτελέσει και τον υπεύθυνο φορέα 

παρακολούθησης, ενημέρωσης, ελέγχου και συντονισμού των διαφόρων 

σωματείων, ενώσεων, συνδέσμων, συλλόγων κ.λπ. που έχουν ιδρυθεί ως 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και στα οποία συμμετέχουν απόστρα-

τοι αξιωματικοί και καθημερινά επιζητούν και επιδιώκουν συναντήσεις 

με τον Υπουργό ή υποβάλλουν υπομνήματα και επιστολές επί ζητημάτων 

γενικών ή ειδικών των μελών τους.  

 

Επίμετρο 

Το Γραφείο δεν θα αντικαταστήσει καμία Ένωση ή Συντονιστικό 

Συμβούλιο, αλλά ως ένα απλό, υπεύθυνο και αποκλειστικό επιτελικό όρ-

γανο του ΓΕΕΘΑ, θα έχει την ευχέρεια και την δυνατότητα της άμεσης 

ενημέρωσης τόσον των Επιτελείων, όσον και του Υπουργείου επί γενι-

κών θεμάτων και ενεργειών, που θεωρούνται απαραίτητα για την επιμέ-

λεια και την διεκπεραίωση ζητημάτων και προβλημάτων των αποστρά-

των αξιωματικών.  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  
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