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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

 Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 

Προέδρων των Συλλόγων αποφοίτων ΑΣΣΥ της Π.Α. με τον Αρχηγό του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχο(Ι) κ. Χρήστο Βαΐτση, μετά από πρόσκλησή 

του κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας των Σμηνιών της 66ης Σειράς ΣΤΥΑ στη 

Δεκέλεια την 9η Σεπτεμβρίου 2016. 

 Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ. Σμήναρχος ε.α. κος Δημήτριος 

Φαλτάιτς, ο Πρόεδρος του ΣΑΣΥΔΑ Ταξίαρχος ε.α. κος Γεώργιος Ρούσσος και ο 

Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Σ. Αντισμήναρχος ε.α. κος Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης. 

Δεν παρέστη στη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΣΑΙΡ Αντισμήναρχος ε.α. κος 

Ιωάννης Κρανιάς λόγω ξαφνικού προβλήματος υγείας του. 

 Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα μετά την ψήφιση του Ν.4407/16 και 

συγκεκριμένα: 

 Ονομασία - Έμβλημα της νέας Σχολής. 

 Η αναγραφή, στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελλαδικών του 

Υπουργείου Παιδείας, των ονομασιών των ιστορικών Σχολών στις 

κατευθύνσεις όπως π.χ Σχολή Ικάρων - Μηχανικοί (ΣΜΑ). 

 Θέματα βαθμολογικά και αρχαιότητας, προαγωγές των ΕΜΘ, βαθμός 

εξόδου, καταληκτικός βαθμός κ.α. 

 Ισοτιμία Πτυχίου και Επαγγελματικά Δικαιώματα.  

 

Ο κος Αρχηγός άκουσε τις θέσεις και τις τοποθετήσεις μας οι οποίες είναι εκ 
διαμέτρου αντίθετες με τα ψηφισθέντα του Ν.4407/16, αλλά παρέμεινε 
αμετακίνητος στις απόψεις του υπερασπιζόμενος τις θέσεις του όπως: 

 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (ΣΜΥΑ) δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρότυπο των 
άλλων δύο Σχολών ΑΣΣΥ, ΣΜΥ και ΣΜΥΝ.  

 Η παραμονή στο βαθμό του Σμηνία δύο έτη ήταν ότι καλλίτερο για τους 
αποφοίτους της «τριετούς …Αναβαθμισμένης Σχολής». 

 Καταληκτικός βαθμός ότι προβλέπει ο Ν.3883/10 Αντισμηνάρχου. 

 Δήλωσε ότι συμφωνεί με την αρχαιότητα των αποφοίτων ΑΣΣΥ σε σχέση με 
τους ανακαταταγέντες, τους ΕΜΘ και τις γυναίκες και θα συζητήσει το θέμα 
με τους Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΝ. 

 Αναφέρθηκε στο έμβλημα της νέας Σχολής και περιγράφοντάς το, είπε ότι 
θα υπάρχουν οι παλιοί θυρεοί ΣΤΥΑ – ΣΥΔ - ΣΙΡ και με βέλη που θα 
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δείχνουν προς τα επάνω, θα καταλήγουν στο νέο έμβλημα αναδεικνύοντας 
έτσι την ενοποίηση των Σχολών και την δημιουργία της ΣΜΥΑ. 

 Τέλος είπε, ότι οι Σύλλογοι θα κληθούν στο ΓΕΑ ως συμβουλευτικά μέλη 
στη σύνταξη και έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας της νεοϊδρυθείσας 
Σχολής. 

Ο Πρόεδρος, μετά την συνάντηση με τον κ. Α/ΓΕΑ, ενημέρωσε σε έκτακτη 
συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου για τα συζητηθέντα και το Δ.Σ. μετά από 
διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα ότι οι θέσεις του κ. Α/ΓΕΑ, δεν 
ικανοποιούν κανένα από τα τεθέντα κύρια σημεία του Ν. 4407/16, όπως 
ψηφίστηκε, ιδιαίτερα στα μείζονος σημασίας σημεία - άρθρα του. 
Συγκεκριμένα: 
 

1. Η θέση του για το όνομα της ενοποιημένης σχολής δεν είναι καθόλου 
πειστική, ούτε και ικανοποιητική, γιατί με δεδομένο ότι η σχολή ανήκει πλέον στην 
ανώτερη εκπαίδευση, ήτοι στην Τεχνολογική κατεύθυνση, τόσο η νέα αυτή σχολή, 
όσο και οι άλλες δύο σχολές, ΣΜΥ και ΣΜΥΝ, θα έπρεπε η υπηρεσία, από 
εκδόσεως του Ν. 2913/01, να τις είχε εντάξει ήδη στην Τεχνολογική εκπαίδευση 
(όπως είναι τα ΤΕΙ) και να χαρακτηρίζονται ως Τεχνολογικές Σχολές ή Σχολές 
Τεχνολόγων, κάθε όπλου. Σκόπιμα, όμως, όπως έχουμε εγγράφως και προφορικά 
αναφέρει, τούτο δεν έχει γίνει και τις διατηρούν με τον τίτλο Σχολές Μονίμων 
Υπαξιωματικών - όπου ο κ. Α/ΓΕΑ μεθόδευσε ανάλογα και ενέταξε και τις ΑΣΣΥ 

της ΠΑ με την ενοποίηση – ώστε, όπως πιστεύουμε, να είναι ευχερέστερη η 
διαδικασία δημιουργίας Κλάδου Υπαξιωματικών ΕΔ, με όλες τις Σχολές Μονίμων 
Υπαξιωματικών!!! Υπηρετεί προφανώς και αναντίρρητα σκοπιμότητες κάποιων 
διαχρονικών «μελετητών» απαξίωσης, υποβάθμισης και λαφυραγώγησης των 
βαθμών Αξιωματικών των σχολών αυτών, όπως για χρόνια έχει επιχειρηθεί και 
έχει αποσοβηθεί, τουλάχιστον με την αποφασιστικότητα και σθεναρή θέση που 
επέδειξαν πολλοί προκάτοχοί του κ. Α/ΓΕΑ, των οποίων τις επιλογές, έμμεσα πλην 
σαφώς απορρίπτει, με την απαράδεκτη σε βάρος των σχολών της ΠΑ απόφασή 
του. Τα Αμερικάνικα πρότυπα που κάποιοι ονειρεύονται, με Ελληνική αντίληψη 
οργάνωσης, βέβαια, είναι επικίνδυνα πειράματα, και πιστεύουμε ότι θα 
προκαλέσουν τεράστιες συνέπειες στο ηθικό του προσωπικού. 
 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 2, του Ν. 4407/16, με το απαράδεκτο περιεχόμενό 
που προστέθηκε την τελευταία στιγμή για να μας αποπροσανατολίσει, με την 
προσχηματική και παντελώς μη πειστική αναφορά των εμβλημάτων και την φορά 
των τόξων που μας επικαλέσθηκε ο κ Α/ΓΕΑ, ίσως θεωρεί ότι απευθύνεται σε 
αγράμματους, όταν επιχειρεί να μας πείσει ότι έτσι επιτυγχάνεται η διατήρηση των 
ιστορικών ονομάτων των σχολών, το οποίο εμείς ζητήσαμε προς τούτο να ενταχθεί 
οπωσδήποτε πριν ή στο τέλος του ονόματος κάθε κατεύθυνσης. Τα εμβλήματα θα 
πρέπει να γνωρίζει, ότι όπου και να αναρτηθούν ΔΕΝ θα υποδηλώνουν σαφώς το 

όνομα κάθε ιστορικής σχολής ως συνέχεια και ως σημείο αναφοράς των σχολών 
ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ., αν δεν αναφέρεται σαφώς, όπως προτείναμε να μπει στο νόμο. 
ΟΥΤΕ αυτό το δέχτηκε. Τα εμβλήματα απλά θα θυμίζουν, σε όσους τυχαίνει να τα 
βλέπουν, ότι κάποτε υπήρξαν αυτές οι σχολές!! Έτσι, μετά το 2018 και μετά την 
ονομασία των τελευταίων αποφοίτων των σχολών αυτών, οι ιστορικές σχολές 
ΣΒΗΝΟΥΝ οριστικά. Όλοι οι μέχρι τότε απόφοιτοι αυτών θα είναι χωρίς επίκαιρη 

εκπαιδευτική ταυτότητα σχολών, που έχουν προσφέρει τεράστιας σημασίας έργο 
και αίμα στο όπλο της ΠΑ και όχι μόνο. ΝΙΚΗΣΑΤΕ κ. Αρχηγέ. Κατόπιν αυτού 
υποσχόμαστε ότι δεν θα τον ξεχάσουμε. Ούτε θα ξεχάσουμε αυτή την ενέργειά 
του. Θα μεριμνήσουμε να διατηρηθεί το όνομά του ως του Αρχηγού που διέλυσε 
τις Σχολές  ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ.  



Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να 
συνεχιστεί ο αγώνας για την αποδοχή των δίκαιων αιτημάτων μας, θέτοντας σε 
εφαρμογή Σχέδιο Δράσης όπως αυτό σχεδιάστηκε και περιγράφεται παρακάτω: 

 

1. Επιστολή διαμαρτυρίας σε κ. ΥΕΘΑ με κοινοποίηση σε κ.κ. ΥΦΕΘΑ, 
Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΑ, ΕΑΑΑ, Συλλόγους ΕΔ.  

2. Πρόσκληση διατελεσάντων Διοικητών ΣΤΥΑ σε ευρεία σύσκεψη με σκοπό την 
ενημέρωση τους και την από κοινού λήψη αποφάσεων 

3. Συνάντηση με τους Τομεάρχες Εξωτερικών και Άμυνας των Κομμάτων, 
προκειμένου να πεισθούν να υποβάλλουν τροπολογίες επί του ψηφισθέντος 
Ν.4407/16 ικανοποιώντας τα δίκαια αιτήματά μας. 

4. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου.  

5. Ενημέρωση των Μελών μας με επισκέψεις στην επαρχία (όπου υπάρχουν 
Παραρτήματα της ΕΑΑΑ) και ταυτόχρονα συναντήσεις με τους αντίστοιχους 
Βουλευτές της εκάστοτε περιοχής.  

6. Συνεχή δημοσίευση κειμένων που να έχουν ως κύριο θέμα την κατάργηση της 
ΣΤΥΑ, στα Νέα του ΣΑΣ και την Ηχώ των Αιθέρων.  

7. Δελτία τύπου σε πολιτικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και τον 
Ηλεκτρονικό Τύπο.  

8. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική είσοδο του ΥΕΘΑ.  

9. Μελετάται ο νόμος ως προς την συνταγματικότητα ή μη των άρθρων 1 έως 4, 
προκειμένου να προσφύγουμε κατά αυτού στα Αρμόδια Δικαστήρια. 

 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ε.ε. ΚΑΙ ε.α. ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΣΤΟ 
ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ. 

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ.ΟΛΑ ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΙ. 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΩΣΗ. 

 

 

 


