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Συνάδελφε μην ξεχνάς ΠΟΤΕ ότι ο Σύλλογος στηρίζεται στην συνδρομή σου

Επιτέλους ΔΙΚΑΙΩΣΗ!!! 
Χρειάστηκε λοιπόν να περάσουν 14 ολόκληρα χρόνια, να

αλλάξουν 8 κυβερνήσεις, να αλλάξουν 11 Υπουργοί Εθνικής
Άμυνας για να εναρμονιστεί ο Κανονισμός Οργάνωσης και
Λειτουργίας(ΚΠΑ / Β-21 / Ιανουάριος 1990) της Σχολής με το
Ν.2913/2001. Δεκατέσσερα χρόνια για να γραφτούν σε δύο
σελίδες σύμφωνα με το ΦΕΚ. Β’ 699 / 24-04-2015 οι απαραί-
τητες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λει-
τουργίας της Σχολής μας. Το αυτονόητο είναι πλέον γεγονός
αλλά χρειάστηκε να περάσουν 14 χρόνια . Δεν πειράζει,
αφού πραγματοποιήθηκε, όλα καλά.

Για να φτάσουμε σε αυτό το γεγονός χρειάστηκε η ξεκά-
θαρη επέμβαση – πρωτοβουλία του κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρα-
τηγού Μιχαήλ Κωσταράκου, στον οποίο οφείλουμε κατά την
ταπεινή μου άποψη ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στρατηγέ μου,
σας ευχαριστούμε που βάλατε τέλος σε μία αδικία 14 ετών!!!

Για την ιστορία, ήταν μόλις πριν από ένα χρόνο και κάτι,
όταν «φάνηκε φώς στην άκρη του τούνελ». Συγκεκριμένα
ήταν 25η Μαρτίου του 2014, όταν ο εκφωνητής της Κρατικής
Τηλεόρασης κατά την διάρκεια της παρέλασης για τον εορτα-

σμό της 25ης Μαρτίου ανακοίνωνε την πρόθεση του κ. Α/ΓΕΕ-
ΘΑ για την αναβάθμιση των παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ.

Ακολούθησε στις 18 Ιουλίου 2014, η επίσημη παραδοχή
από τον ίδιο τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ στην τελετή ορκωμοσίας των
Μονίμων Λοχιών Τάξεως 2014, στην έδρα της Σχολής στα
Τρίκαλα όπου  ανακοίνωσε την αναβάθμιση όλων των ΑΣΣΥ
σε τριετούς φοίτησης από το 2015. 

Και έτσι φτάσαμε στην τροποποίηση του Κανονισμού Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας της Σχολής,  η φοίτηση είναι πλέον
Τριετής. Θα περιμένουμε να δούμε και την εγκύκλιο εισαγω-
γής στην Σχολή στην οποία ίσως καλυφθούν περαιτέρω λε-
πτομέρειες για την τριετία. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συ-
ναδέλφους που υποστήριξαν με πάθος την τριετία, όλα αυ-
τά τα 14 χρόνια. Συναδέλφους τόσο μέσα στο Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας όσο και εκτός αυτού, αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να
εκφράσω δημόσια  ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον Επίτι-
μο Πρόεδρο κ. Γεώργιο Εμμανουηλίδη, ο οποίος όλα αυτά
τα χρόνια αρθρογραφούσε συνεχώς για το θέμα, όσο και
στον Επίτιμο Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Καράμπελα, ο οποίος

παρά την συνεχή ενασχόλησή του με το θέμα, μέχρι την τε-
λευταία στιγμή ήταν έκδηλη η ανησυχία του μήπως για μία
ακόμη φορά το όλο εγχείρημα μείνει στα λόγια.

Από εδώ και μπρός πρέπει να αποφασίσουμε ψύχραιμα «-
τι μέλλει γενέσθαι». Η τριετία ήταν μία αυτονόητη πράξη η
οποία έπρεπε να είχε γίνει μετά την δημοσίευση του
Ν.2913/01. Δυστυχώς καθυστέρησε τόσο πολύ που οι εξελί-
ξεις μας προσπέρασαν. Πρέπει από εδώ και μπρός με νηφα-
λιότητα να χαράξουμε τα επόμενα βήματά μας διότι επί της
ουσίας πρέπει να καθορισθούν τα επόμενα στάδια ούτως
ώστε η Σχολή να ενταχθεί σύντομα στα Ανώτατα Τεχνολογι-
κά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Έγινε ένα μικρό, αλλά σημαντικό
βήμα.

Ο Αγώνας μας δικαιώθηκε μεν, αλλά πρέπει να συνεχιστεί
δε. Το οφείλουμε σε όλα αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία με βαθ-
μολογίες των 18000-19000 μορίων, επιλέγουν να φοιτήσουν
στην Σχολή μας. 

Νικόλαος Βούλγαρης 
Σγος ε.α – Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ

H  Σ.Τ.Υ.Α  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΤΡΙΕΤΟΥΣ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ μετά την
πλημμελή εφαρμογή των αποφάσεων το ΣτΕ από την
πολιτεία, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα τόσο των εν
ενεργεία, όσο και των εν αποστρατεία μελών του, για
διευκρινήσεις και συμβουλές, διερεύνησε την δυνατό-
τητα διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων για να
υπάρξει πλήρης και έγκυρη ενημέρωση τους επί του
θέματος.

Στις υπόψη Ημερίδες προσφέρθηκαν να προσέλ-
θουν και να ενημερώσουν τα μέλη μας αφιλοκερ-
δώς, ο δικηγόρος και μέλος του ΣΑΣ κος Αριστομέ-
νης Αργυρόπουλος, η Δικηγόρος Αθηνών κα Ροδάν-
θη Πετραδέλλη, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του
ΣΣΑΣ Αρχιπλοίαρχο ε.α κο Γιάννη Αντωνιάδη Οικο-
νομολόγο, ο οποίος είναι επίσης Οικονομικός Σύμ-
βουλος των τριών Ενώσεων Αποστράτων και παράλ-
ληλα Επιστημονικός Συνεργάτης του Δικηγορικού
Γραφείου.

Ημερίδα 16/3/2015 
στην Καλαμάτα

συνέχεια στη σελ. 8

Εξέλιξη σειρών ΣΤΥΑ 40 - 41
Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 έλαβε χώρα στο Υπουρ-

γείο Εθνικής Άμυνας συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλ-
λόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ) με επικεφαλής τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου Σμχο ε.α. κ. Δημήτριο Φαλτάιτς και του
Συμβούλου του νεοσύστατου Στρατιωτικού Γραφείου του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ταξχου ε.α. κ. Χρήστου Κου-
τσογιαννόπουλου. Η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα του
Συλλόγου, προκειμένου να ενημερωθεί ο κ. Υπουργός
Εθνικής Άμυνας και το Επιτελείο του, σχετικά με τα προ-
βλήματα στην βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών που ει-
σήχθησαν στην Σ.Τ.Υ.Α τα έτη 1988 & 1989 (40η & 41η σει-
ρά) από τον μη εναρμονισμό των μεταβατικών διατάξεων
των Νόμων Ν.3865/2010 και Ν.3883/2010.

σελ. 8

Ευχαριστήρια επιστολή 
στον κ. Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων

Σ.Τ.Υ.Α. με την παρούσα επιστολή αισθάνεται την επιτακτική
ανάγκη να σας εκφράσει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και
ικανοποίηση του, γιατί με τη δική σας καταλυτική παρέμβα-
ση, δικαιώνονται και
οι δικοί μας αγώνες
για αναβάθμιση της
Σχολής μας και την
εναρμόνιση του Κα-
νονισμού Οργάνω-
σης και Λειτουργίας
της Σχολής με τον
Ν.2913/01, ύστερα
από 14 συναπτά
έτη.

Είμαστε απολύ-
τως βέβαιοι πως η
καταλυτική, εμπνευ-
σμένη παρέμβαση
σας για την υλοποί-
ηση ενός δικαίου αιτήματος μας όλα αυτά τα έτη, θα σας δι-
καιώσει απόλυτα στο εγγύς μέλλον και είμαστε σίγουροι ότι
ήδη τυγχάνετε της καθολικής αναγνώρισης και ευγνωμοσύ-
νης από όλους τους αποφοίτους και σπουδαστές της Σχολής
μας.

Με  ιδιαίτερη τιμή, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Παράδοση - παραλαβή
Διοίκησης ΣΤΥΑ

Στηρίξτε τον Σύλλογο ΣΑΣ

σελ. 5

σελ. 6

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟ - ΑΝΩ ΧΩΡΑ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. διοργανώνει διήμε-
ρη εκδρομή στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ, ANΩ ΧΩΡΑ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ το
Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου 2015. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Σάββατο 6/6/2015, 08:00: Αναχώρηση από την Πλατεία
Μεταξουργείου στην έξοδο του Μετρό. Ημίωρη στάση
για καφέ στην περιοχή του Ισθμού και διαμέσου της
κρεμαστής γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου άφιξη στην Ναύ-
πακτο και τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο  4 αστέρων
Ναύς (www.nafshotel.gr). 13:00 – 13:30: Αναχώρηση
για την Άνω Χώρα περνώντας από την γραφική Ελάτου.
Παραμονή στην Άνω Χώρα για καφέ ή γεύμα και επι-
στροφή για διανυκτέρευση στην Ναύπακτο. (Προαιρετι-
κή εκδρομή)
Κυριακή 7/6/2015: Μετά το πρωινό αναχώρηση για
Αθήνα μέσω Γαλαξιδίου. Στάση στο Γαλαξίδι και προαι-
ρετικό γεύμα – καφέ, επιστροφή στην Αθήνα νωρίς το
βράδυ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δημήτριος Φαλτάιτς 6983494949 (VPN)
Νικόλαος Βούλγαρης 6983522599 (VPN)
Δημήτριος Παναγιώτου 6938326513 (VPN)
Γραφεία Συλλόγου 2103634377 
(Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 με 13:00)


