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Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ 

 

Η μεγάλη μυστικοπάθεια που έχει καταλάβει σαν νέα ασθένεια εδώ 
και πάρα πολύ καιρό όλους τους αρμόδιους φορείς του ΓΕΑ σε ό,τι αφορά 
όλες τις ενέργειές τους που είχαν και που έχουν σχέση με την απόφαση 
που είχε από καιρό ληφθεί για την εν ψυχρώ εκτέλεση δια αποκεφαλισμού, 
ώστε ο θάνατός της να είναι ακαριαίος, της ιστορικής ΜΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΜΑΣ της ΣΤΥΑ συνεχίζεται και σήμερα.  

Πιο συγκεκριμένα για τον ήδη γραμμένο από καιρό προς έκδοση 
Κανονισμό Λειτουργίας της ΝΕΑΣ Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών 
Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α), για να φανεί ψευδώς ότι ο Σύλλογός μας ΣΑΣ είναι 
εμπλεκόμενος και ερωτάται πάντα και λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις 
για το γενόμενο έγκλημα εκ προμελέτης, κληθήκαμε αρκετές φορές από τον 
Α.ΓΕΑ αυτοπροσώπως να προσέλθουμε εσπευσμένα στο ΓΕΑ, όπου σε 
ένα Γραφείο, όπως έλεγε, θα μας εδίδοντο όλα τα σχετικώς υπάρχοντα 
έγγραφα σε αντίγραφα του ήδη γραμμένου Κανονισμού, για μελέτη και 
κράτημα σημειώσεων – παρατηρήσεων από μέρους μας ώστε να τις 
υποβάλλουμε αρμοδίως στο ΓΕΑ για να ληφθούν δήθεν υπόψη ως 
προτάσεις μας, ίσως και με διορθώσεις του Κανονισμού.  

Έτσι λοιπόν και στις 24.10.2016 και ώρα 10:00’, με εντολή του Δ.Σ. ο 
εκπρόσωπος του Συλλόγου μας Γεώργιος Παπαδόπουλος (Σμχος ε.α.) και 
δύο συνάδελφοι εκπρόσωποι του ΣΑΣΥΔΑ βρέθηκαν στο ΓΕΑ σε αίθουσα 
ενημερώσεως, με τον εκπρόσωπο του ΓΕΑ, τον Σμήναρχο (Ι) ΖΑΖΑ, 
σταλμένο με εντολές – κατευθύνσεις του Β’ Κλαδάρχη του ΓΕΑ, 
Υποπτεράρχου ΜΑΤΖΙΑΡΗ, για συμμετοχή στην υποτιθέμενη συζήτηση - 
συνάντηση – ενημέρωση για τον νέο ΚΟΛ (Κανονισμό Λειτουργίας) της 
Νέας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. 

Με την είσοδο των εκπροσώπων των ΣΑΣ-ΣΑΣΥΔΑ τον λόγο έλαβε ο 

εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο οποίος είπε ότι θα ανέλυε τον Κανονισμό από 
παρουσιάσεις στο προβολικό, ενώ θα έπρεπε ταυτοχρόνως με την 
προβολή να κρατάνε σημειώσεις για να συζητήσουνε θέματα που πιθανόν 
δεν συμφωνούσαν και να προσθέσουν κάτι στον ΚΟΛ, έτσι ώστε να 
καταγράφεται η διαφορετική μας άποψη ή προσθήκη, ώστε να δοθούν 
συγκεντρωτικά οι παρατηρήσεις των παρευρισκόμενων. Οι 
παρευρισκόμενοι αντέδρασαν και ενημέρωσαν τον κ. Σμήναρχο ότι τα Δ.Σ. 
τους έστειλαν να πάρουν μαζί τους τα αντίγραφα από τα υπάρχοντα 
γραπτά έγγραφα και στοιχεία, να ακούσουνε τα πιθανώς νέα στοιχεία και εν 
συνεχεία θα τα έφερναν στο Δ.Σ. για ενημέρωση – μελέτη – συζήτηση και 
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στην συνέχεια υποβολή, χωρίς πίεση χρόνου, των προτάσεων των 
Συλλόγων μας. Ο κ. Σμήναρχος είπε ότι σύμφωνα με τις εντολές του Β΄ 
Κλαδάρχη δεν μπορούν να γίνουν αυτά που ζητούσαν οι εκπρόσωποι μας. 
Έτσι αφού ευχαριστήσανε οι εκπρόσωποι τον κ. Σμήναρχο για την 
πρόσκληση που μας έκανε ο κ. Αρχηγός ΓΕΑ, ο οποίος όπως του είπανε 
μας είχε υποσχεθεί την πλήρη και σωστή συνεργασία και διάθεση όλων 
των υπαρχόντων στοιχείων, έφυγαν.  

Βεβαίως το διάστημα που οι εκπρόσωποι παρέμειναν στην συζήτηση 
που έγινε με τον κ. ΖΑΖΑ του υπεβλήθησαν μεταξύ άλλων και οι εξής 
ερωτήσεις:  

α. Ο νέος ΚΟΛ προβλέπει τι θα γίνει με τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις της Σχολής; Θα υπάρξουν νέες που θα εξυπηρετούν τη Νέα 
Σχολή; 

β. Θα γίνουν προσλήψεις μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού με 
αντίστοιχους τίτλους σπουδών; 

γ. Τι θα γίνει με την ισοτιμία πτυχίου – ισοτιμία επαγγελματικών 
δικαιωμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για πτυχιούχους Ανωτέρας 
Εκπαίδευσης; Προβλέπει την υποβολή από τους σπουδαστές πτυχιακής 
εργασίας;  

Μας απάντησε αρνητικά και μας είπε ότι αυτά που είπαμε θα 
αναφερθούν αρμοδίως, συμπληρώνοντας βεβαίως ότι ως γνωστόν 
υπάρχουν οικονομικά προβλήματα (δεν υπάρχουν λεφτά) και ως εκ τούτου 
δεν το βλέπω να γίνουν όλα αυτά. Έτσι έληξε και αυτή η συνάντηση, που 
όπως είχε ανακοινωθεί, σκοπό είχε να πάρουμε όλα τα στοιχεία 
ενημέρωσης του Δ.Σ. Η περιορισμένη ενημέρωση σε περιορισμένο χρόνο 
μέσω διαφανειών που επιχειρήθηκε εκ μέρους του εκπροσώπου του ΓΕΑ 
δεν έδωσε στοιχεία και έτσι δεν πήραμε γραπτά κείμενα για να μελετήσουν 
και να ενημερωθούν σωστά τα Δ.Σ. ώστε να μπορούν να κάνουν προτάσεις 
αναβαθμίσεως του Κανονισμού ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η ενημέρωση 
που μας υποσχέθηκαν και στην οποία πήγαμε, δεν έγινε δυστυχώς ποτέ!!!   

Δράττοντες την ευκαιρία αυτής της μη γενόμενης ποτέ ενημέρωσης 
υποβάλλουμε μερικές προτάσεις του Συλλόγου μας, προς τον κ. Α/ΓΕΑ, 
προκειμένου να γίνει η Σχολή αυτή ΑΝΩΤΕΡΗ όπως θα πρέπει να είναι: 

Kύριε  Αρχηγέ, 

Ζητήστε από τους επιτελείς σας να σας ενημερώσουν, διότι η γνώμη 
μας είναι ότι στο νέο ΚΟΛ που σας έχουν προσκομίσει οι επιτελείς σας για 
έγκριση, δεν υπάρχουν τα παρακάτω προβλεπόμενα από το Νόμο 1404 
«Δομή και λειτουργία Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» :  

1ον Πρόβλεψη για Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. 

2ον Γενικά και αναλυτικά Προγράμματα σπουδών ανά εξάμηνο,  έτος 
και ειδικότητες με την συμμετοχή και του προστεθέντος τρίτου έτους 
σπουδών.  

3ον Στο κεφάλαιο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ»:  

     α. Πρόβλεψη για Πτυχιακή εργασία. 

     β. Πρόβλεψη Άσκησης στο επάγγελμα.  



Στο άρθρο 27 παρ. 5 προβλέπονται τα εξής: 

Σπουδαστής ενός τμήματος γίνεται πτυχιούχος όταν : 

α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά κατ’ 
επιλογή, υποχρεωτικά και τυχόν προαιρετικά μαθήματα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών και του εσωτερικού κανονισμού.  

β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και  

γ) έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. 

Στο άρθρο 24 παρ. 2 προβλέπονται τα εξής: 

Ακόμη το τμήμα για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο 
επάγγελμα προγραμματίζει την τοποθέτηση τους σε θέσεις του Δημοσίου 

Τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56) 
και σε θέσεις του Ιδιωτικού Τομέα, που δημιουργούνται με πρωτοβουλία 
είτε ιδιωτικών φορέων είτε της Πολιτείας.  

Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι προς ενημέρωσή σας, για να καταλάβετε 
ότι μας χρησιμοποιούν ακόμα και μετά την ψήφιση του κατάπτυστου 
νομοσχεδίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν το έγκλημα της διάλυσης της 
ιστορικής σχολής μας ΣΤΥΑ με τις προειλημμένες  αποφάσεις τους.  

 

 
Με  εκτίμηση, 

 


