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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ  Υ Π Ο Υ 

 

Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ) με επικεφαλής τον 

Πρόεδρο  του Συλλόγου Σμχο ε.α. κ. Δημήτριο Φαλτάιτς και του Συμβούλου του νεοσύστατου 

Στρατιωτικού Γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ταξχου ε.α. κ.  Χρήστου 

Κουτσογιαννόπουλου. Η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα του Συλλόγου, προκειμένου να 

ενημερωθεί ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας και το Επιτελείο του, σχετικά με τα προβλήματα 

στην βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών που εισήχθησαν στην Σ.Τ.Υ.Α τα έτη 1988 & 1989 

(40η & 41η σειρά) από τον μη εναρμονισμό των μεταβατικών διατάξεων των Νόμων 

Ν.3865/2010 και Ν.3883/2010.   

Στην αντιπροσωπεία του Σ.Α.Σ, εκτός από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φαλτάιτς 

συμμετείχαν και οι : 

 α. Ο  Δικηγόρος  κ. Αριστομένης  Αργυρόπουλος.  

 β. Ο Οικονομικός Σύμβουλος του Συντονιστικού Ενώσεων Αποστράτων & 

Πρόεδρος του Σ.Α/Σ.Σ.Α.Σ  Απχος ε.α. Π.Ν.  κ.  Ιωάννης Αντωνιάδης, ο οποίος είχε συντάξει 

την οικονομοτεχνική μελέτη του θέματος.  

 γ.  Ο Υπσγός (ΤΤΗ) κ. Αθανάσιος Κάγκαλος και ο Υπσγός (ΤΤΗ) κ. Νικόλαος 

Αντωνάκης, ως εκπρόσωποι των ε.ε. στελεχών των Σειρών Σ.Τ.Υ.Α που θίγονται 

(εισαχθέντες τα έτη 1988 και 1989 αντίστοιχα). 

Μετά το σύντομο καλωσόρισμα  του κ. Χρήστου Κουτσογιαννόπουλου ,   ο Πρόεδρος 

του Σ.Α.Σ μαζί με τον κ. Αργυρόπουλο και τον κ. Αντωνιάδη  αφού ευχαρίστησαν τον κ. 

Κουτσογιαννόπουλο , ανέπτυξαν διεξοδικά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το 

εξελικτικό που αφορά τα συγκεκριμένα ε.ε. στελέχη της Π.Α τα οποία έχουν αποφοιτήσει από 

την Σ.Τ.Υ.Α τα έτη 1988 & 1989, τονίζοντας δε ότι το ετήσιο κόστος της αποκατάστασης της 

αδικίας με τον εναρμονισμό των δύο Νόμων είναι αμελητέο. 

Παραδόθηκε φάκελος στον Σύμβουλο του κ. ΥΠ.ΕΘ.Α, ο οποίος περιελάμβανε :  

α. Ενημερωτικό Υπόμνημα, στο όποιο αναλύεται διεξοδικά το υφιστάμενο 

πρόβλημα.   

β. Αιτιολογική Έκθεση & Οικονομική Μελέτη.  

γ. Σχετική Εισηγητική Έκθεση   
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Κατά την διάρκεια της σύσκεψης προσήλθε και ο Νομικός Σύμβουλος του κ. ΥΠ.ΕΘ.Α 

και μέλος του Σώματος Νομικών Συμβούλων των Ε.Δ. Υπγος ε.α. κ. Άγγελος 

Παπαλεξόπουλος, ο οποίος ήταν γνώστης του θέματος. Αμφότεροι, αναγνώρισαν το 

πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και επέδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για την επίλυση του 

ανωτέρω ζητήματος.  Υποσχέθηκαν δε, ότι στο προσεχές διάστημα σε σχετικό προς ψήφιση 

Σ/Ν στην Βουλή, θα συμπεριληφθεί ανάλογη τροπολογία προς αποκατάσταση της ανωτέρω 

αδικίας.   

Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής του Σ.Α.Σ επισκέφτηκαν και τον Διευθυντή του 

Στρατιωτικού Γραφείου του κ. ΥΠ.ΕΘ.Α, Επίτιμο Α/ΤΑ Πτέραρχο (Ι) ε.α. κ. Θεολόγο 

Συμεωνίδη και είχαν μια ολιγόλεπτη συνομιλία μαζί του. Ο κ. Συμεωνίδης υποσχέθηκε να 

μελετήσει το θέμα και να βοηθήσει για την επίλυση του υπόψη ζητήματος. Τόνισε δε, την 

αγαστή συνεργασία που διέπει το Ιπτάμενο και το Τεχνικό Προσωπικό της Πολεμικής 

Αεροπορίας (Π.Α) και το αλληλέγγυο των προβλημάτων.  

Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, ευχαρίστησαν τους  

Συμβούλους του κ. ΥΠ.ΕΘ.Α Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο, Άγγελο Παπαλεξόπουλο και τον 

Δντη του Στρατιωτικού Γραφείου του κ. ΥΠ.ΕΘ.Α Πτέραρχο (Ι)  ε.α. κ. Θεολόγο Συμεωνίδη 

για την συνομιλία που είχαν μαζί τους. Επίσης ευχαριστούμε την κ. Χρυσοβελώνη , 

Εκπρόσωπο Τύπου των ΑΝ.ΕΛ, τόσο για την αρχική συνάντηση μας στο γραφείο της στην 

Βουλή , όσο και για την διαμεσολάβηση στην πραγματοποίηση της συνάντησης με τους 

συμβούλους του κ. ΥΠ.ΕΘ.Α.  
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