
"Ρύθµιση θεµάτων

Το σχέδιο νόµου "Ρύθµιση
υποβλήθηκε προς δηµόσια διαβούλευση
βασικού άξονες, πρώτον στη
Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆), 
εξοπλιστικής επάρκειας των
ρυθµίσεων σταδιοδροµικής
αξιοποίησης στελεχών των Ε∆

 Οι διατάξεις που αφορούν
ενεργεία µέλη, καθώς και οι γενικές
είναι οι ακόλουθες (εξέταση κατ

KEΦΑΛΑΙΟ Α´ - ΣΧΟΛΗ

Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ
άρθρα (1-4) µε τα οποία ρυθµίζεται
Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ
Υπαξιωµατικών Αεροπορίας ΣΥΑ
ρύθµιση αυτή, επιχειρείτε η
Υπαξιωµατικούς της ΠΑ και ταυτόχρονα
καθώς και οικονοµικών πόρων

Καταρχήν οι Σύλλογοι Αποφοίτων
αντίθετοι στην επιχειρούµενη
Σχολών. ∆εν είναι δυνατόν να
αναβάθµιση αγνοώντας τόσο
αντίθετοι στον προσδιοριστικό
αντίστοιχος προσδιοριστικός όρος

ΑΡΘΡΟ 1: Ίδρυση – Αποστολή

"1. Ιδρύεται Σχολή Υπαξιωµατ
να παράγει, µετά από κατάλληλη
υπαξιωµατικούς της Πολεµικής
επαγγελµατική κατάρτιση, για
κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ
στην εκπαίδευση των σπουδαστών

 

 

Σχέδιο Νόµου  

Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας"

νόµου "Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Εθνικής
δηµόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΘΑ, καταστρώνεται

πρώτον στη ρύθµιση βασικών αναγκών οργάνωσης
∆υνάµεων Ε∆), δεύτερον στη ρύθµιση ζητηµάτων ασφάλειας

επάρκειας των Ε∆ και τρίτον στη βελτίωση σηµαντικού
σταδιοδροµικής φύσεως, ιεραρχίας, εξέλιξης και
στελεχών των Ε∆. 

διατάξεις που αφορούν τα µέλη των Συλλόγων µας, κατά
καθώς και οι γενικές θέσεις µας επί των διαλαµβανοµένων

εξέταση κατ' άρθρο): 

ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Σ

ΣΑΙΡ: Το πρώτο κεφάλαιο του νόµου, περιλαµβάνει
οποία ρυθµίζεται η ενοποίηση των τριών Ανωτέρων

Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ) σε µία
Αεροπορίας (ΣΥΑ). Όπως αναφέρεται στην εισηγητική
επιχειρείτε η αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης
της ΠΑ και ταυτόχρονα η εξοικονόµηση προσωπικού

οικονοµικών πόρων. 

Σύλλογοι Αποφοίτων των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥ∆ και ΣΙΡ
επιχειρούµενη κατάργηση 70 και πλέον ετών ένδοξης

δυνατόν να καταργούνται ιστορικές Σχολές και να προχωρούµε
αγνοώντας τόσο προκλητικά την Ιστορία τους. Επίσης

προσδιοριστικό όρο «Υπαξιωµατικών» καθόσον δεν
προσδιοριστικός όρος «Αξιωµατικών» στις αντίστοιχες Σχολές

Αποστολή 

Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α.), η οποία έχει
από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες
Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ), µε άρτια στρατιωτική

κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
∆υνάµεων." 

ΣΑΙΡ: Τα τελευταία έτη, παρατηρείται µια ραγδαία
των σπουδαστών ΑΣΣΥ, µε αποτέλεσµα οι αποφοιτούντες

 

Άµυνας"  

Υπουργείου Εθνικής Άµυνας" που 
καταστρώνεται σε τρεις 

οργάνωσης και δοµής των 
ζητηµάτων ασφάλειας και 

βελτίωση σηµαντικού αριθµού 
εξέλιξης και υπηρεσιακής 

µας, κατά βάση τα εν 
διαλαµβανοµένων σε αυτές, 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Α.) 

νόµου περιλαµβάνει τέσσερα 
τριών Ανωτέρων Στρατιωτικών 

Αεροπορίας ΠΑ σε µία ενιαία Σχολή 
στην εισηγητική έκθεση, µε τη 

παρεχόµενης εκπαίδευσης στους 
προσωπικού και υλικών 

ΣΥ∆ και ΣΙΡ είναι κάθετα 
ένδοξης Ιστορίας των 

Σχολές και να προχωρούµε σε 
τους Επίσης είναι κάθετα 
καθόσον δεν παρατηρείται 

αντίστοιχες Σχολές ΑΣΕΙ. 

οποία έχει ως αποστολή 
και γυναίκες µονίµους 
στρατιωτική αγωγή και 
αναγκών του ως άνω 

παρατηρείται µια ραγδαία βελτίωση 
οι αποφοιτούντες Μόνιµοι 



Σµηνίες να αποδίδονται στις τάξεις τη Π.Α. σε ένα πολύ καλό έως άριστο επίπεδο 
παράστασης, πειθαρχίας, εκπαίδευσης και συµπεριφοράς. 

Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η παρατηρούµενη βελτίωση, εκτιµάται ότι είναι, 
κατά βάση το βελτιωµένο επίπεδο των υποψηφίων κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις 
και η επικρατούσα φιλοσοφία των διοικήσεων των ΑΣΣΥ, όπου το κέντρο βάρους του 
προγράµµατος επικεντρώνεται στις στρατιωτικές αξίες αλλά και στην αναβάθµιση της 
ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης. 

Η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση στις Σχολές θεωρείται ένα σηµαντικό κοµµάτι της 
λειτουργίας τους, στο οποίο παρά ταύτα, δεν έχει αποδοθεί η απαιτούµενη προσοχή 
για την εύρυθµη λειτουργία τους, ώστε να υποστηρίξει κατά το βέλτιστο τρόπο τον 
Κανονισµό Λειτουργίας των Σχολών. Ο κυριότερος λόγος της 
αναποτελεσµατικότητας είναι η αδυναµία της Υπηρεσίας, υπό την ισχύουσα 
νοµοθεσία και διατάξεις, να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία µε κατάλληλο 
προσωπικό και διαδικασίες. Για τη δραστική "θεραπεία" και την απρόσκοπτη 
λειτουργία απαιτούνται ενέργειες, οι οποίες µπορούν να ενσωµατωθούν ως διατάξεις 
νόµου, στο υποβληθέν από το  ΥΠΕΘΑ, για διαβούλευση, πολυνοµοσχέδιο. 

Ως βασική ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, θα πρέπει να καθορισθεί το σύνολο των 
ακαδηµαϊκών αντικειµένων, τα οποία έχουν γνωστική βαρύτητα όσον αφορά στο 
γνωστικό υπόβαθρο αφενός της διοικητικής και αφετέρου της εκάστοτε αποκτηθείσας 
ειδικότητας. Τούτο επιτυγχάνεται µε την βελτιστοποίηση της βασικής και γενικής 
ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, καθώς επίσης µε τη θεσµοθέτηση της υπό ίδρυση 
Σχολής, ως ισότιµης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ).  

Το αποτέλεσµα αυτό, θα επέλθει µε την αναβάθµιση της σπουδαστικής ύλης και του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, παράγοντες οι οποίοι θα υποβοηθήσουν τους 
σπουδαστές να αναπτύξουν  όλες εκείνες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά, ώστε, η 
τελική εκπαίδευση να καταστεί ισότιµη της παρεχόµενης στα ΤΕΙ.  

Ως πρώτο βήµα για τη σταδιακή υλοποίηση των προαναφεροµένων (ακαδηµαϊκή 
εκπαίδευση – ισοτιµία µε ΤΕΙ), προτείνεται όπως στην ονοµασία της υπό ίδρυση 
Σχολής να συµπεριληφθεί και ο όρος "Τεχνολόγος" (στη γενική ενικού). 

Ο όρος "Τεχνολόγος" στον τίτλο της νέας Σχολής θα έχει ως σκοπό να προσδιορίσει 
και να οριοθετήσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το επιστηµονικό πεδίο και το 
γενικότερο πλαίσιο των γνωστικών αντικειµένων εκπαίδευσης που θα αναπτύσσει και 
θα παρέχει η Σχολή στους Σπουδαστές της. 

Με βάση λοιπόν ότι οι ΑΣΣΥ ανήκουν στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, προτείνεται όπως η ονοµασία της νέας Σχολής είναι "Στρατιωτικό 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πολεµικής Αεροπορίας" (ΣΤΕΙ-ΠΑ) ή 
"Ανώτερο Στρατιωτικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πολεµικής 
Αεροπορίας" (ΑΣΤΕΙ-ΠΑ). 

ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπαίδευση 

"1. Στους σπουδαστές της Σ.Υ.Α. παρέχεται ακαδηµαϊκή, στρατιωτική και πρακτική 
εκπαίδευση.  
2. Στη Σ.Υ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, που θα περιλαµβάνουν τις 
συναφείς µε αυτές ειδικότητες:  
    α) Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.  
    β) Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.  
    γ) Κατεύθυνση ∆ιοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης." 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Στην παρ.1 να προστεθεί η πτητική εκπαίδευση που 
έχει άµεση σχέση µε την ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων και στην παρ.2γ να 



προστεθεί η οικονοµική υποστήριξη, καθόσον η ειδικότητα Ταµειακού, προφανώς, θα 
εξακολουθήσει να υφίσταται, έτσι ώστε το άρθρο να διαµορφωθεί ως εξής: 

"1. Στους σπουδαστές του ΣΤΕΙ-ΠΑ παρέχεται ακαδηµαϊκή, στρατιωτική, πρακτική 
και πτητική εκπαίδευση.  
2. Στο ΣΤΕΙ-ΠΑ λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, που θα περιλαµβάνουν τις 
συναφείς µε αυτές ειδικότητες:  
     α) ΣΤΥΑ-Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.  
     β) ΣΙΡ-Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.  
     γ) ΣΥ∆- Κατεύθυνση ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης." 

ΑΡΘΡΟ 3: Υπαγωγή – Έδρα – ∆ιάρκεια εκπαίδευσης 

"1. Η Σ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωµατικών, ανήκει στην ανώτερη 
βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη ∆ιοίκηση Αεροπορικής 
Εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές της Σχολής εισέρχονται σε αυτήν κατόπιν πανελληνίων 
εξετάσεων που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για 
την εισαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν.1911/1990 (Α´ 166).  
2. Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της ∆εκέλειας. Κατόπιν σχετικής 
απόφασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συµβουλίου, η εκπαίδευση µιας εκ των 
κατευθύνσεων ή µέρος της εκπαίδευσης ορισµένων εκ των ειδικοτήτων,  
δύναται να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης µονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου 
της ΠΑ.  
3. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Οι σπουδαστές που 
αποφοιτούν ευδοκίµως ονοµάζονται Σµηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης - 
ειδικότητας." 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Στην παρ.3 ο βαθµός αποφοίτησης των σπουδαστών, 
θα πρέπει να είναι αυτός του Επισµηνία και όχι του Σµηνία που προτείνεται. ∆εν 
νοείται αναβάθµιση της Σχολής, βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, 
επιµήκυνση του χρόνου σπουδών, χωρίς την ιεραρχική αναρρίχηση του βαθµού 
αποφοίτησης των σπουδαστών. Έτσι η παράγ. 3 του άρθρου 3, να διαµορφωθεί ως 
εξής: 

"3. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Οι σπουδαστές που 
αποφοιτούν ευδοκίµως ονοµάζονται Επισµηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης - 
ειδικότητας." 

Βεβαίως, αυτή η αναβάθµιση θα πρέπει να συµπεριλάβει, σε άλλο νοµοσχέδιο και 
την τροποποίηση του καταληκτικού βαθµού των αποφοίτων, σε Σµηνάρχου, αντί 
Αντισµηνάρχου που ισχύει σήµερα, καθώς επίσης και του Ταξιάρχου, σε όσους 
καθίστανται πτυχιούχοι Σχολών ΑΕΙ. 

Θεωρούµε ότι δεν νοείται αναβάθµιση της Σχολής, βελτίωση της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης, επιµήκυνση του χρόνου σπουδών, χωρίς την πιστοποίηση του πτυχίου 
και την ιεραρχική αναρρίχηση του βαθµού αποφοίτησης των σπουδαστών. Βεβαίως, 
αυτή η αναβάθµιση θα πρέπει να συµπεριλάβει, σε άλλο νοµοσχέδιο και την 
τροποποίηση του καταληκτικού βαθµού των αποφοίτων, σε Σµηνάρχου, αντί 
Αντισµηνάρχου που ισχύει σήµερα, καθώς επίσης και του Ταξιάρχου, σε όσους 
καθίστανται πτυχιούχοι Σχολών ΑΕΙ ( αντίστοιχη πρόταση υπάρχει στο υπάρχον 
σχέδιο νόµου για τους ∆ικαστικούς Γραµµατείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς , βλέπε 
άρθρο 18 , παράγραφος 9 & 10 του παρόντος σχεδίου νόµου). 

 



Άρθρο 4: Ειδικές διατάξεις 
 

«1. Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Υ.Α. εισάγονται το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, 
οπότε παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών, τη 
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών και τη Σχολή Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων.  
2. Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών της Σ.Υ.Α. τυγχάνουν 
σπουδαστές στις λοιπές Σχολές της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους 
σε αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε Σχολή διατάξεις. Εφόσον εκλείψει το 
σύνολο των σπουδαστών αυτών ανά Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, µε 
απόφασή του, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αρχηγού Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διαλύει 
την εν λόγω Σχολή, ενώ µε όµοια απόφαση που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως καθορίζει κάθε σχετική αναγκαία λεπτοµέρεια οργανωτικού 
χαρακτήρα για την υλοποίηση της διάλυσης.» 
 
Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Οι ανωτέρω παράγραφοι επιβάλλεται να 
τροποποιηθούν ώστε να διατηρηθούν οι ιστορικές ονοµασίες των Σχολών και 
προτείνουµε την ακόλουθη διατύπωση για την πρώτη παράγραφο και αντιστοίχως να 
τροποποιηθεί η δεύτερη : 
 
«1. Οι πρώτοι σπουδαστές του ΣΤΕΙ-ΠΑ. εισάγονται το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, 
οπότε παύει η «αυτόνοµη» εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωµατικών 
∆ιοικητικών, τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών και τη Σχολή Ιπτάµενων 
Ραδιοναυτίλων.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆´ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Το τέταρτο κεφάλαιο του νόµου, περιλαµβάνει 
δεκατέσσερα άρθρα (17-30) µε τα οποία ρυθµίζονται ζητήµατα σταδιοδροµικής 
φύσεως, υπηρεσιακής εξέλιξης, µετατάξεων, µεταθέσεων, ιεραρχίας και υπηρεσιακής 
αξιοποίησης κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού των Ε∆, µε σκοπό τη βέλτιστη 
διαχείριση του προσωπικού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
Ε∆. 

ΑΡΘΡΟ 18: Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδροµικής φύσης του ν.3883/2010 
(Α' 167) 

Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με το άρθρο αυτό, όπως αναφέρεται στην εισηγητική 
έκθεση, τροποποιούνται µια σειρά από άρθρα του ν.3883/2010, µε σκοπό τη 
θεραπεία ορισµένων ελλείψεων και αδυναµιών στην εσωτερική λειτουργία των Ε∆.  

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τους αποφοίτους της Σχολής µας (εξέταση ανά 
παράγραφο): 

"2. Στο άρθρο 3 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:  

«Αξιωµατικοί Ειδικοτήτων του Σώµατος Τεχνικής Υποστήριξης, του Σώµατος 
Ραδιοναυτίλων και του Σώµατος Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ δύνανται να 
αλλάζουν την κατεχόµενη ειδικότητα και να λαµβάνουν την ειδικότητα Έρευνας-
Πληροφορικής του Σώµατος Τεχνικής Υποστήριξης. Με τη λήψη της νέας ειδικότητας 
οι Αξιωµατικοί των Σωµάτων Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών Υποστήριξης 
µετατάσσονται στο Σώµα Τεχνικής Υποστήριξης. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο 
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται οι 



προϋποθέσεις αλλαγής της ειδικότητας και µετάταξης στο Σώµα Τεχνικής 
Υποστήριξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη στελέχωσή του.»  " 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με την παρ.2, καθορίζεται η δυνατότητα αλλαγής της 
ειδικότητας την οποία κατέχουν αξιωµατικοί προέλευσης ΑΣΣΥ και ένταξής τους στην 
ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής, µε παράλληλη µετάταξή τους στο Σώµα Τεχνικής 
Υποστήριξης.  

Οι Σύλλογοί µας, θεωρούν θετική τη ρύθµιση. 

"3. H παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται ως εξής :  
«ΕΜΘ που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη πραγµατικής υπηρεσίας και 
Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) 
έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο 
ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή ισότιµο 
αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, µπορούν να µετατάσσονται στο Σώµα 
Μονίµων Υπαξιωµατικών, µε ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, 
προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον οποίον φέρουν, µε απόφαση 
του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συµβουλίου, ως πληρούντες τα κριτήρια του 
άρθρου 12 του παρόντος νόµου.»  " 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με την παρ.3, επεκτείνεται η δυνατότητα µετάταξης στο 
Σώµα των Μονίµων Υπαξιωµατικών, σε Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και στην 
κατηγορία των Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), εφόσον έχουν πτυχίο ανώτατης 
εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα, υπό συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις. 

Οι Σύλλογοί µας θεωρούν πως είναι µια διάταξη που σαφώς δεν λειτουργεί υπέρ των 
αποφοίτων ΑΣΣΥ. Η δηµιουργία ξεχωριστής επετηρίδας, θεωρούµε, ότι θα 
αποτελούσε την καλύτερη λύση στο υπόψη θέµα. 

Η εφαρµογή της θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής λαµβανοµένου υπόψη των 
ανωτέρω παρατηρήσεών µας. 

" 18. Η παράγραφος 13 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως 
εξής:  
«Ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία κτήσης του βαθµού:  
    α. Οι Αξιωµατικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιµοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι ιπτάµενοι 
της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους Αξιωµατικών και των τριών 
Κλάδων των Ε∆ και των ΚΣ.  
   β. Οι Αξιωµατικοί Μάχιµοι του ΠΝ είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους 
Μηχανικών Αξιωµατικών ΠΝ, που ονοµάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωµατικοί. 
   γ. Οι Αξιωµατικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 του 
παρόντος νόµου είναι νεότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους, που προέρχονται από 
ΑΣΕΙ. 
   δ. Οι µόνιµοι εξ εφεδρείας Αξιωµατικοί είναι νεότεροι όλων των υπηρετούντων 
οµοιοβάθµων τους, µονίµων εν ενεργεία Αξιωµατικών, η δε µεταξύ τους αρχαιότητα 
καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
   ε. Οι Αξιωµατικοί που τίθενται ΕΟΘ είναι νεότεροι όλων των οµοιοβάθµων τους, της 
αντίστοιχης κατηγορίας και προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 3 καθώς και του παρόντος άρθρου.»  " 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με την παρ.18γ, επανακαθορίζεται η αρχαιότητα των 
αξιωµατικών της περίπτωσης (5) της παρ. β' του άρθρου 2 του ν.3883/2010 
(µονιµοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977) σε βάρος όµως 
των αξιωµατικών προελεύσεως ΑΣΣΥ, αφού, σύµφωνα µε τη διατύπωση της 
διάταξης, θα είναι µόνο νεότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους που προέρχονται 



από τα ΑΣΕΙ και όχι και των προερχοµένων από τις ΑΣΣΥ, που ίσχυε µέχρι σήµερα. 
Ανατρέπεται ουσιαστικά, κάτι που ίσχυε από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας 
των ΑΣΣΥ, δηλαδή το προβάδισµα (αρχαιότητα) των αποφοίτων των Σχολών µας, 
έναντι των δύο άλλων προαναφερθέντων κατηγοριών, έρχεται δε σε ευθεία αντίθεση 
µε την επιχειρούµενη αναβάθµιση (ως άρθρα 1-4 του παρόντος) των ΑΣΣΥ. 

Απαιτείται άµεση άρση της διάταξης ή την προσθήκη ανάλογης φράσεως ώστε η 
τελική µορφή της παρ.18γ να διαµορφωθεί ως εξής: 

" γ. Οι αξιωµατικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β' του άρθρου 2 του 
παρόντος νόµου είναι νεότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους, που προέρχονται 
από ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ.  " 

Ως δεύτερη πρόταση προτείνεται η υποπαράγραφος γ' να συµπληρωθεί ως εξής:  

" Οι αξιωµατικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους 
αξιωµατικών της περίπτωσης (5) της παραγράφου β' του άρθρου 2 του παρόντος 
νόµου, που ονοµάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωµατικοί ή που προήχθησαν στον 
κατεχόµενο βαθµό το ίδιο ηµερολογιακό έτος. " 

" 21. Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως 
εξής:  
«2. Για τους Αξιωµατικούς ΠΝ, ΠΑ και ΚΣ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε 
ειδικότητα. Κατ’ εξαίρεση, για τους Αξιωµατικούς ΠΝ και ΠΑ, που προέρχονται από 
την κατηγορία της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 τηρείται ιδιαίτερη 
επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ηµεροµηνίας 
προαγωγής τους σε βαθµό Αξιωµατικού. Ειδικότερα για τους Αξιωµατικούς των 
Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, τηρείται 
ιδιαίτερη επετηρίδα, ανάλογα µε την προέλευσή τους (απόφοιτοι ΑΣΣΥ – 
µονιµοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ.445/1974) για κάθε ειδικότητα, στην οποία 
εγγράφονται βάσει της ηµεροµηνίας προαγωγής τους σε βαθµό Αξιωµατικού.»  " 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με την παρ.21, καθορίζεται ιδιαίτερη επετηρίδα για 
τους Αξιωµατικούς της περίπτωσης (5) της παρ. β' του άρθρου 2 του ν.3883/2010 
(µονιµοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977). Η διατύπωση 
της διάταξης, "στοχεύει" στον επανακαθορισµό των επετηρίδων, µε βάση την 
προέλευση, άρα θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι ευρίσκεται στη σωστή 
κατεύθυνση.  

Η ουσία όµως της διάταξης, "κρύβεται" στην παρ.5 του άρθρου 46 του παρόντος 
σχεδίου νόµου, που αναφέρεται στον καθορισµό του αριθµού των οργανικών θέσεων 
που θα κατανεµηθούν (µε Υπουργική Απόφαση), στους προερχόµενους από την 
κατηγορία των µονιµοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974. 

( 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που δεν δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο αριθµός οργανικών θέσεων που 
κατανέµεται στους προερχόµενους από την κατηγορία των µονιµοποιηθέντων 
εθελοντών του ν.δ.445/1974 (Α´ 160) αξιωµατικούς των Σωµάτων Τεχνικής 
Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, από το σύνολο των 
νοµοθετηµένων οργανικών θέσεων των αξιωµατικών των Σωµάτων αυτών. ) 

Μείζον θέµα. Η εφαρµογή της θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής λαµβανοµένου 
υπόψη των ανωτέρω παρατηρήσεών µας. 

" 23.  Στο άρθρο 91 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως 
εξής:      «8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2439/1996 εφαρµόζονται και για όσα 
στελέχη των Ε∆ συµπληρώνουν τον καθοριζόµενο από το άρθρο 27 του παρόντος 
νόµου, χρόνο προαγωγής  στον επόµενο βαθµό, εφόσον κρίνονται για προαγωγή 



στον ίδιο ανώτερο βαθµό στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, µε τα στελέχη που 
µέχρι την 31.12.2012 συµπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγµατικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας.»  " 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Παράγραφος 23: Με την παράγραφο 2 του άρθρου, 
παραβιάστηκε ο σεβασµός των συνταγµατικών αρχών της ισότητας, της Ασφάλειας 
του ∆ικαίου, της Αρχής της ∆ικαιολογηµένης Εµπιστοσύνης και των Αρχών του 
Κράτους ∆ικαίου, στην ιεραρχική εξέλιξη κυρίως των προερχοµένων από 
παραγωγικές σχολές υπαξιωµατικών, µε την διακριτική εφαρµογή του 
προϊσχύσαντος ν.2439/1996 σε έχοντες συµπληρώσας την 31/12/2010  25 έτη 
υπηρεσία και σε µη έχοντες συµπληρώσει 25ετία. 

Την πλέον όµως διακριτή άνιση µεταχείριση εφαρµογής της άνω διάταξης, η οποία 
παραβίασε υπέρµετρα και την νοµολογία του ∆ΕΚ σύµφωνα µε την οποία "Οι 
Εθνικές διατάξεις περί της διοικήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων πρέπει να τηρούν 
κατά κανόνα την αρχή της ίσης µεταχείρισης" (Υπόθεση C-273/16-10-99 ∆ΕΚ), 
αποτελεί ο διαχωρισµός των ανθυποσµηναγών προέλευσης ΣΤΥΑ µε την διάταξη 
παρ. 2 άρθρου 91 του ν.2838/2010 παρέχουσα δικαίωµα προαγωγής στους 
ανθυποσµηναγούς της 38ης σειράς ΣΤΥΑ µέχρι τον βαθµό Σµηνάρχου υπαγόµενοι τις 
διατάξεις του ν.2439/1996 και υποβιβασµό ιεραρχικής εξέλιξης µέχρι τον βαθµό 
Σµηναγού στους ανθυποσµηναγούς της 40ης ΣΤΥΑ (κατάταξη το 1988) και στους 
ανθυποσµηναγούς 41ης ΣΤΥΑ (κατάταξη το 1989) υπαγόµενοι στις διατάξεις του 
ν.3883/2010.  

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του ν.2439/96 τα στελέχη της 38ης, 39ης, 40η και 41ης 
ΣΤΥΑ προάχθηκαν σε Ανθσγούς µέχρι την 31/10/2009 έχοντες συµπληρώσει 20 έτη 
υπηρεσίας. 

Με το επακολουθήσαν άρθρο 20 παρ. 2, 3 και 4 του ν.3865/2010 "Μεταρρύθµιση του 
Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξει" όσα στελέχη των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µέχρι 
31/12/2014 παραµένουν υπαγόµενοι στο προηγούµενο ασφαλιστικό σύστηµα. Με τη 
νέα ρύθµιση του ασφαλιστικού στις Ένοπλες ∆υνάµεις οι 38η, 39η, 40η και 41η Σειρές 
ΣΤΥΑ, υπαγόµενες στο προηγούµενο ασφαλιστικό σύστηµα, καθίστανται 
συνταξιούχοι στα 35 έτη πραγµατικής υπηρεσίας. Οι υπαγόµενες στο νόµο 
3865/2010 νεότερες σειρές της 41ης ΣΤΥΑ (εισαχθέντες στη Σχολή από το 1990 και 
εντεύθεν) δικαιούνται σύνταξη µε την συµπλήρωση 40 ετών συνολικής συντάξιµης 
υπηρεσίας (άλλως 35 έτη πραγµατικής και αναγνώριση 5 ετών πλασµατικής 
υπηρεσίας).  

Επακολούθησε ο ν.3883/2010 "Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων …", µε τη διάταξη παραγράφου 2 άρθρου 91, η οποία 
διακελεύει " 2. Για τα στελέχη των Ε∆ που µέχρι την 31.12.2012 συµπληρώνουν 
είκοσι πέντε (25) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν 
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 
έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α').Ειδικότερα για όσους εκ των 
ανωτέρω προέρχονται από παραγωγικές σχολές του ΠΝ, ο χρόνος των 
υποπαραγράφων β' και γ' της παραγράφου 8 του όρθρου 5 του ν. 2439/1996 (Α' 
219) υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας µονίµου Αξιωµατικού πέρα από τα δεκατρία 
(13) έτη από την κατάταξη τους. Ειδικά για τους Αξιωµατικούς Ραδιοναυτίλων, 
Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ που µέχρι την 
31.12.2012 συµπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγµατικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του 
άρθρου 3 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α') ". Με την ακραίφνως αυτή αντισυνταγµατική 
διάταξη επήλθε διαχωρισµός στους αξκούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης 
και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεµικής Αεροπορίας.  



Ειδικότερα για τους αξιωµατικούς Τεχνικής Υποστήριξης της ΣΤΥΑ, οι της 39ης σειράς 
ΣΤΥΑ και προηγούµενες σειρές στα 35 έτη θα λάβουν τον βαθµό Σµηνάρχου. Οι της 
40ης και 41ης σειράς ΣΤΥΑ, οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν στα 35 έτη υποχρεωτικά, 
υπαγόµενοι στις διατάξεις ν.3883/2010 θα προαχθούν µέχρι τον βαθµό του 
Σµηναγού. Οι επόµενες σειρές της 41ης σειράς ΣΤΥΑ, υπαγόµενοι στις διατάξεις των 
ν.3865/2010 και ν.3883/2010, οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν στα 40 έτη συντάξιµης 
υπηρεσίας, θα προαχθούν στα 36 έτη στο βαθµό του Αντισµηνάρχου.  

Προς αποκατάσταση της προσβληθείσης συνταγµατικής τάξης µε τις διατάξεις του 
ν.3883/2010 κατά µέρος τουλάχιστον και ιδιαίτερα γι' αυτούς που υποβιβάστηκε 
µέγιστα η βαθµολογική, µισθολογική και συνταξιοδοτική τους εξέλιξη, όπως της 40η 
και 41ης σειράς ΣΤΥΑ, επιβάλλεται να προστεθεί στην παράγραφο 23 άρθρου 18 του 
σχεδίου Νόµου παράγραφος 9 στο άρθρο 21 του ν.3883/2010 ως κατωτέρω: 

" 9. Για τα στελέχη των Ε.∆. που µέχρι την 31/12/2014 συµπληρώνουν είκοσι πέντε 
(25) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 
16έως 22 του Νόµου 2439/1996"  

ή άλλως η ακόλουθη διάταξη: 

" 9. Για τους ονοµασθέντες σε ανθυπολοχαγούς και αντίστοιχους µέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου (3883/2010), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των 
άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 
22 και για τους ανθυποσµηναγούς της Π.Α. η υποπαράγραφος 8δ άρθρου 3, του 
Νόµου 2439/1996". 

Να προστεθεί παράγραφος 24 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Προτείνεται να συµπεριληφθεί διάταξη νόµου η οποία 
θα δίνει το δικαίωµα στους Αξιωµατικούς προελεύσεως ΑΣΣΥ να παραµένουν στην 
ενεργό υπηρεσία, κατόπιν επιθυµίας τους, µέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς 
όµως να δηµιουργείται βαθµολογικό-εξελικτικό πρόβληµα στους νεώτερους 
αξιωµατικούς της ιδίας κατηγορίας. Η πρότασή µας είναι να τίθενται, µετά τη 
συµπλήρωση 35ετίας, εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ). 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση της διάταξης, ώστε να πρυτανεύσει το 
αίσθηµα δικαίου για όλους τους υπηρετούντες Αξιωµατικούς. 

Να προστεθεί παράγραφος 25 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Επειδή υπήρχαν Αξιωµατικοί που κρινόντουσαν και 
προάγονταν µε τον Ν.2439/1996 και µετά την ψήφιση του Ν.3883/2010 ακολούθησαν 
αυτόν, λόγω µη συµπλήρωσης 25 ετών στις 31-12-2015, µπαίνοντας µπροστά στην 
επετηρίδα παρέµειναν στο βαθµό που είχαν Αξιωµατικοί από µετάταξη απόφοιτοι 
ΑΣΣΥ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ µε περισσότερα χρόνια υπηρεσίας που κρίνονται και 
προάγονται µε τον Ν.2439/1996", µε αποτέλεσµα αυτού, µακροπρόθεσµα να 
προηγηθούν της προαγωγής τους, οι αντίστοιχοι συµµαθητές τους απόφοιτοι ΑΣΣΥ, 
λόγω και της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του Ν.3883/2010 που ο χρόνος 
παραµονής τους ανά βαθµό µειώνεται συγκριτικά µε τους Αξιωµατικούς της 
παραγράφου 3 του ιδίου. Ειδικά βάσει της παραγράφου α(1)(β)του άρθρου 23 του 
Ν.3883/2010 οι προερχόµενοι Αξιωµατικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ µε πτυχίο ΑΕΙ 
προάγονται στο βαθµό του Συνταγµατάρχη και αντίστοιχων. 
Για το λόγο αυτό προτείνεται στο άρθρο 24 του Ν.3883/2010 να προστεθεί 
παράγραφος µε αρίθµηση 8, ως εξής: 

" 8.   Οι από µετάταξη Αξιωµατικοί που κρίνονται µε τις διατάξεις του ν.2439/1996 και 
έχουν συµπληρώσει τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για κρίση και προαγωγή στον 



επόµενο βαθµό ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων συµπεριλαµβάνονται στους 
ονοµαστικούς πίνακες κρινόµενων Αξιωµατικών και κρίνονται προακτέοι, ανεξάρτητα 
από οµοιόβαθµους τους που κρίνονται µε τις διατάξεις του ν.3883/2010 ". 

ΑΡΘΡΑ 20-21: Μετατάξεις στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων 
∆υνάµεων - Κατάταξη στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων 

Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με τα άρθρα 20 και 21, δίνεται η δυνατότητα µετάταξης 
Αξιωµατικών προελεύσεως ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ και µονιµοποιηθέντων εθελοντών  του 
ν.δ.445/74, στο Κοινό Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων ως Στρατιωτικοί Ιερείς κατόπιν 
αιτήσεώς τους. Με τις ίδιες διατάξεις καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις 

των προαναφερθέντων µετατάξεων. 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Οι Σύλλογοί µας, θεωρούν θετική τη ρύθµιση. 

ΑΡΘΡΟ 25: Μεταθέσεις στρατιωτικού προσωπικού 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Ορθή µεταχείριση κατηγοριών στρατιωτικού 
προσωπικού σε θέµατα µεταθέσεων, λόγω των επαυξηµένων ηθικών και νοµικών 
υποχρεώσεων που υπέχουν οι κατηγορίες αυτές στο πλαίσιο των ιδιαίτερων βαρών 
που αντιµετωπίζουν στο στενό τους περιβάλλον. 

Οι Σύλλογοί µας, θεωρούν θετική τη ρύθµιση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 42: Ακαδηµαϊκή συνεργασία Σχολών των Ενόπλων ∆υνάµεων µε ΑΕΙ 

" Η Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου, η Σχολή Εθνικής Άµυνας και οι Σχολές 
Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς του άρθρου 4 του ν. 1394/1983 
(Α´ 125) µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µε 
Πανεπιστήµια για τη διοργάνωση κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, 
σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Τα 
σχετικά µε την πιστοποίηση ή οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Άµυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.  " 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με το άρθρο αυτό, καθορίζεται η δυνατότητα σύναψης 
προγραµµατικών συµφωνιών συνεργασίας Σχολών των Ε∆ µε τα Πανεπιστήµια για 
τη διοργάνωση κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων, 
ανταλλαγών φοιτητών και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. 

Η διάταξη του νόµου, αναφέρεται σε "Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του 
Στρατού Ξηράς", ενώ στην εισηγητική έκθεση, γίνεται µνεία για επέκταση-εφαρµογή 
της συγκεκριµένη διάταξης και στις "Ανώτερες Σχολές του Στρατού Ξηράς". 

Οι Σύλλογοί µας, θεωρούν ότι η υπόψη διάταξη θα πρέπει να τύχει εφαρµογής και 
για τις ΑΣΣΥ µιας και αυτές ανήκουν στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

ΑΡΘΡΟ 45: Άσκηση διδακτικού έργου από εν ενεργεία ανθυπασπιστές και  
υπαξιωµατικούς  των Ενόπλων ∆υνάµεων 

" Η διάταξη της περίπτωσης γ´ της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.1400/1973 
(Α´ 114)  ισχύει και για τους εν ενεργεία ανθυπασπιστές και  υπαξιωµατικούς  των 
Ενόπλων ∆υνάµεων" 



Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Επέκταση του δικαιώµατος και στους εν ενεργεία 
Ανθστές και Υπξκούς των Ε.∆., µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν 
για τους Αξκούς, να διδάσκουν σε δηµόσιες ή ιδιωτικές Σχολές. 

Οι Σύλλογοί µας, θεωρούν θετική τη ρύθµιση. 

ΑΡΘΡΟ 48: Καταργούµενες διατάξεις 

«2. Από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των υπουργικών 
αποφάσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4, µε τις οποίες 
διαλύονται η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας, η Σχολή Υπαξιωµατικών 
∆ιοικητικών και η Σχολή Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων, καταργούνται, αναλόγως της 
διαλύοµενης Σχολής:» 

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Οι Σύλλογοι είναι κατά της διάλυσης των Σχολών και 
προτείνεται η εξής διατύπωση εφόσον υιοθετηθεί η πρότασή µας για την ονοµασία 
της Σχολής : 

«2. Από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των υπουργικών 
αποφάσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4, µε τις οποίες 
τροποποιούνται η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορία σε ΣΤΥΑ - Κατεύθυνση 
Τεχνολογικής Υποστήριξης, η Σχολή Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών σε ΣΥ∆ - 
Κατεύθυνση ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης και η Σχολή 
Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων σε  ΣΙΡ-Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης, 
καταργούνται, αναλόγως της τροποποιούµενης Σχολής: »  

Για τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α. 
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