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ΙΣΟΡΙΑ 13ης ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ  

1. Πεξίνδνο 1913  
 
Σν 13ν ύληαγκα Πεδηθνύ ζπγθξνηήζεθε ην 1913, όηαλ κε ηνλ 

πξνζσξηλό νξγαληζκό ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ  θαη δηα ηνπ ππ΄ αξηζκ. 
85 λόκνπ ηεο 29εο Ννεκβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο θαζνξίζηεθαλ νη βάζεηο 
ηεο ζπγθξνηήζεώο ηνπ, κέρξη ηεο ςεθίζεσο ηνπ νξηζηηθνύ νξγαληζκνύ 
ηνπ. ε εθαξκνγή απηνύ ηνπ λόκνπ, εθδόζεθε ην από  23εο Γεθεκβξίνπ 
1913 Βαζηιηθό Γηάηαγκα, κε ην νπνίν θαζνξίζηεθε όηη ην πεδηθό ζα 
απνηειείην από 42 ζπληάγκαηα, από ηα νπνία ηα πέληε επδώλσλ θαη ηα 
ηξία θξεηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

         -  Κάζε ζύληαγκα ζα είρε ηξία ηάγκαηα από ηα νπνία ηα δύν 
ελεξγά. 

          -   Κάζε ηάγκα ζα είρε ηέζζεξηο ιόρνπο (ησλ ηξηώλ δηκνηξηώλ) θαη 
κία δηκνηξία πνιπβόισλ.  

Σα ζπληάγκαηα απηά θαηαλέκνληαλ ζε δέθα ηέζζεξηο κεξαξρίεο (Ηε 
έσο ΧΗVε) ησλ ηξηώλ ζπληαγκάησλ ε θάζε κία.  

Σν 13ν ύληαγκα Πεδηθνύ καδί κε ηα 27ν θαη 28ν πληάγκαηα 
Πεδηθνύ θαη ηελ XΗε Μνίξα Οξεηβαηηθνύ Ππξνβνιηθνύ (ΜΟΠ), ππήρζεζαλ 
ζηελ XIε Μεξαξρία Πεδηθνύ ηνπ Γ΄ ώκαηνο ηξαηνύ, όια κε έδξα ηελ 
Θεζζαινλίθε.  

Γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1913 - 1919 δελ ππάξρνπλ άιια ηζηνξηθά 
ζηνηρεία γηα ην 13ν ύληαγκα Πεδηθνύ.  

2. Πνιεκηθή  πεξίνδνο  1920 - 21  

Σελ 10ε Φεβξνπαξίνπ 1920 ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1720/17-2-
1920 δηαηαγή ηνπ Γεληθνύ ηξαηεγείνπ δηαηάρζεθε ε ζπγθξόηεζε ηνπ 
13νπ πληάγκαηνο Πεδηθνύ. Ζ δηνίθεζε θαη ε νξγάλσζή ηνπ αλαηέζεθε 
ζην πληαγκαηάξρε Πεδηθνύ Καιθάλε Νηθόιαν. Σν ζύληαγκα ζα 
απνηειείην από ηξία ηάγκαηα πεδηθνύ.  

Πεξί ηα κέζα Απξηιίνπ πεξαηώζεθε ε ζπγθξόηεζε ηνπ 
ζπληάγκαηνο θαη ηελ 9ε Μαΐνπ νινθιεξώζεθε ε κεηαθίλεζή ηνπ ζηελ 
πεξηνρή Ξάλζεο, όπνπ ππήρζε ζηε νκώλπκε κεξαξρία θαη ηέζεθε ζε 
εηνηκόηεηα γηα αλάιεςε απνζηνιώλ.  

ηηο 21 Μαΐνπ ην ζύληαγκα κεηαθηλήζεθε ζην Γηδπκόηεηρν, όπνπ θαη 
αλέπηπμε ηκήκαηα πξνθαιύςεσο θνληά ζηνλ Έβξν πνηακό θαη 
εμέπεκςε απνζπάζκαηα  γηα εμαζθάιηζε ηεο πεξηνρήο θαη αλύςσζε 
ηνπ εζηθνύ ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ, θαζώο θαη ηελ εδξαίσζε ηεο 
πεπνηζήζεώο ηνπο γηα ηελ Διιεληθόηεηα ηεο πεξηνρήο.  
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ην δεύηεξν 15ζεκεξν ηνπ κελόο Ηνπλίνπ, ην ζύληαγκα κεηαθέξζεθε 
αηκνπιντθώο θαη απνβηβάζηεθε ζην Σζαλάθ Καιέ, όπνπ ηεζήθε ζηε 
δηάζεζε ηνπ Αγγιηθνύ ηξαηεγείνπ. Δθεί παξέκεηλε κέρξη ηελ 1ε Ηνπιίνπ 
κε απνζηνιή ηελ ελίζρπζε ηεο Αγγιηθήο θαηνρήο γηα άκπλα ησλ 
Γαξδαλειίσλ θαη εθθαζάξηζε ηεο πεξηνρήο από ερζξηθέο αληηζηαζηαθέο 
νξγαλώζεηο.  

Από 1 έσο 10 Ηνπιίνπ ην ζύληαγκα κεηαθέξζεθε θαη ζπγθεληξώζεθε 
ζηε πεξηνρή νπθιίνπ καδί κε ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο Μεξαξρίαο 
Ξάλζεο, πξνθείκελνπ λα δηαβεί ηνλ πνηακό Έβξν.  

Σελ 10ε Ηνπιίνπ θαη ύζηεξα από επηηπρή δηάβαζε ηνπ πνηακνύ 
Έβξνπ θνληά ζην ρσξηό Καξά Μπνπλάξ, επηηέζεθε κε θαηεύζπλζε πξνο 
ην ρσξηό Καιίθηντ ελαληίνλ ησλ ακπλνκέλσλ ηνπξθηθώλ ηκεκάησλ.  

Σελ 11 θαη 12 Ηνπιίνπ  θαη κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο θσκνπόιεσο 
Οπδνύλ Κηνπξνύ, ην ζύληαγκα πξνέιαζε πξνο ηελ πεξηνρή Αδαληιί, 
όπνπ ηελ 13ε Ηνπιίνπ θαη κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Αλδξηαλνππόιεσο 
παξέκεηλε πξνο αλάπαπζε.  

Σελ 14ε Ηνπιίνπ ην ζύληαγκα ζπλέρηζε ηελ πξνέιαζε ηνπ πξνο ηηο 
40 Δθθιεζίεο γηα αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηεο Μεξαξρίαο κύξλεο.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 1921 ην ζύληαγκα, καδί κε ηα ινηπά ηκήκαηα ηεο 
κεξαξρίαο, κεηαθέξζεθε από ηε Θξάθε ζηε Μηθξά Αζία γηα λα ιάβεη 
κέξνο ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο.  

Από ηελ εκεξνκελία απηή θαη κέρξη ην 1923 δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
γηα ηελ δξάζε ηνπ ζπληάγκαηνο.  

3. Πεξίνδνο 1923 - 1940  

Μεηά ην ηέινο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο (1919 - 1923) ην 13ν 
ύληαγκα Πεδηθνύ επαλαζπγθξνηήζεθε θαη ιεηηνύξγεζε σο ελεξγό ππό 
ηελ ΧΗε Μεξαξρία Πεδηθνύ θαη κε έδξα ην Κηιθίο (Κεληξηθή Μαθεδνλία).  

Σν έηνο 1935 κεηνλνκάζζεθε ζε 65ν ύληαγκα Πεδηθνύ (ελεξγό).  

4. Πνιεκηθή  πεξίνδνο  1940 - 1941  

Καηά ηελ Γεληθή Δπηζηξάηεπζε ηελ 28ε Οθησβξίνπ 1940, ην 13ν 
ύληαγκα Πεδηθνύ ζπγθξνηήζεθε θαη πάιη ζηελ πεξηνρή Θεζζαινλίθεο.  

Σελ 16ε Ννεκβξίνπ ζπγθεληξώζεθε ζηελ πεξηνρή Καιή Βξύζε - 
Μεζόβξαρνο θαη από 21 Ννεκβξίνπ κέρξη 5 Φεβξνπαξίνπ 1941 έιαβε 
κέξνο ζηηο επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ πξνο Δξζέθα 
- Γθηέξθνβα - Νηνκπξνύζα (Βνξείσο Άςνπ πνηακνύ) ππό ηελ XIε 
Μεξαξρία Πεδηθνύ.  
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Μεηαμύ 6 Φεβξνπαξίνπ θαη 2 Απξηιίνπ 1941 εγθαηαζηάζεθε  
ακπληηθά ζην Μάιη παληάξηη, έιαβε κέξνο ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη 
κεηά αλαζπγθξνηήζεθε.  

Σελ 3ε Απξηιίνπ αληηθαηαζηάζεθε θαη παξέκεηλε ζαλ εθεδξεία ζηελ 
πεξηνρή Ρνληέλ. Από εθεί κεηαθηλήζεθε (7 Απξηιίνπ) ζηαδηαθά ζηε 
γέθπξα Μνπξγθάλε, ζην ρσξηό Οξζνβνύλη, ζηε πεξηνρή Καηάξαο θαη 
ηελ 17ε Απξηιίνπ  ζην Μέηζνβν.  

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο αλαθσρήο (20 Απξηιίνπ) θαη ηελ γεληθή 
ζπλζεθνιόγεζε κε ηνπο Γεξκαλνύο (23 Απξηιίνπ), ην ζύληαγκα 
παξέδσζε ηνλ νπιηζκό ηνπ (24 Απξηιίνπ) θαη ηελ επόκελε κέξα άξρηζε  
ε απνζηξάηεπζε ησλ αλδξώλ.  

Σέινο ηελ 4ε Μαΐνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαθίλεζε όζσλ αλδξώλ 
παξέκεηλαλ ζηε Λάξηζα, όπνπ ην ζύληαγκα ηππηθά δηαιύζεθε (10 
Μαΐνπ). 

5. Καηνρή ηεο Διιάδαο 1941 - 1944  

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ηξηπιήο θαηνρήο ηεο Διιάδαο από 
γεξκαληθά, ηηαιηθά θαη βνπιγαξηθά ζηξαηεύκαηα ζπγθξνηήζεθε, γηα 
ιόγνπο ηζηνξηθνύο θαη παηξησηηθνύο, θαη έδξαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Κηιθίο ην "13ν Αληάξηηθν ύληαγκα" ππό ηεο Βόξεηαο Διιάδαο 
"Παλειιήληνλ Απειεπζεξσηηθήλ Οξγάλσζηλ" (ΠΑΟ), αληηζηαζηαθή 
νξγάλσζε.  

6. Μεηαπνιεκηθή  πεξίνδνο  

Σελ 22α Μαΐνπ 1988 ζπγθξνηήζεθε εμαξρήο θαη ππό ηελ Γηεύζπλζε 
Δηδηθώλ Γπλάκεσλ ηνπ ΓΔ ε Γηνίθεζε ηνπ 13νπ πληάγκαηνο Ακθίβησλ 
Καηαδξνκώλ (13ν ΑΚ) θαη κεηά κηα πεξίνδν πξνπαξαζθεπήο δύν 
πεξίπνπ κελώλ, αλέιαβε (από ηελ 1ε Απγνύζηνπ 1988) ηε δηνίθεζε 
όισλ ησλ κέρξη ηόηε ελεξγώλ κνλάδσλ θαη ηκεκάησλ ακθίβησλ 
θαηαδξνκώλ.  

Σν 1996 ππήρζε  ζην 13 ΑΚ ε Ε΄ Μνίξα Ακθηβίσλ Καηαδξνκώλ 
(Ε΄ΜΑΚ) θαη ην 1998 ην Δηδηθό Σκήκα Αιεμηπησηηζηώλ (ΔΣΑ). 

Σν 2001 κε απόθαζε ηνπ ΓΔ ην 13ν ΑΚ αλαδηνξγαλώζεθε ζε 13ε 
Γηνίθεζε Δηδηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (13ε ΓΔΔ) επηπέδνπ Σαμηαξρίαο.  

Από ην επηέκβξην ηνπ 2005 ε 13ε ΓΔΔ ππάγεηαη ζην Β΄ .   

 


