Σχέδιο Νόμου
"Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας"
Το σχέδιο νόμου "Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" που
υποβλήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΘΑ, καταστρώνεται σε τρεις
βασικού άξονες, πρώτον στη ρύθμιση βασικών αναγκών οργάνωσης και δομής των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), δεύτερον στη ρύθμιση ζητημάτων ασφάλειας και
εξοπλιστικής επάρκειας των ΕΔ και τρίτον στη βελτίωση σημαντικού αριθμού
ρυθμίσεων σταδιοδρομικής φύσεως, ιεραρχίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής
αξιοποίησης στελεχών των ΕΔ.
Οι διατάξεις που αφορούν τα μέλη των Συλλόγων μας, κατά βάση τα εν
ενεργεία μέλη, καθώς και οι γενικές θέσεις μας επί των διαλαμβανομένων σε αυτές,
είναι οι ακόλουθες (εξέταση κατ' άρθρο):
KEΦΑΛΑΙΟ Α´ - ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Α.)
Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ: Το πρώτο κεφάλαιο του νόμου, περιλαμβάνει τέσσερα
άρθρα (1-4) με τα οποία ρυθμίζεται η ενοποίηση των τριών Ανωτέρων Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) σε μία ενιαία Σχολή
Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΥΑ). Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, με τη
ρύθμιση αυτή, επιχειρείτε η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους
Υπαξιωματικούς της ΠΑ και ταυτόχρονα η εξοικονόμηση προσωπικού και υλικών
καθώς και οικονομικών πόρων.
Καταρχήν οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ είναι κάθετα
αντίθετοι στην επιχειρούμενη κατάργηση 70 και πλέον ετών ένδοξης Ιστορίας των
Σχολών. Δεν είναι δυνατόν να καταργούνται ιστορικές Σχολές και να προχωρούμε σε
αναβάθμιση αγνοώντας τόσο προκλητικά την Ιστορία τους. Επίσης είναι κάθετα
αντίθετοι στον προσδιοριστικό όρο «Υπαξιωματικών» καθόσον δεν παρατηρείται
αντίστοιχος προσδιοριστικός όρος «Αξιωματικών» στις αντίστοιχες Σχολές ΑΣΕΙ.
ΑΡΘΡΟ 1: Ίδρυση – Αποστολή
"1. Ιδρύεται Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή
να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μονίμους
υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), με άρτια στρατιωτική αγωγή και
επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω
κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων."
Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ: Τα τελευταία έτη, παρατηρείται μια ραγδαία βελτίωση
στην εκπαίδευση των σπουδαστών ΑΣΣΥ, με αποτέλεσμα 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
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των
Σχολών.
Ο
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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 Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης."
Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥΔΑ-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) ΣΥΔ- Κατεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης."
ΑΡΘΡΟ 3: Υπαγωγή – Έδρα – Διάρκεια εκπαίδευσης
"1. Η Σ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών, ανήκει στην ανώτερη
βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διοίκηση 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 Δεκέλειας. 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-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ: Στην παρ.3 ο βαθμός αποφοίτησης των σπουδαστών,
θα πρέπει να είναι αυτός του Επισμηνία και όχι του Σμηνία που προτείνεται. Δεν
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 Δικαστικούς 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 Διοικητικών, 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-ΣΑΣΥΔΑ-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
Διοικητικών, τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών και τη Σχολή Ιπτάμενων
Ραδιοναυτίλων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ
Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥΔΑ-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 ΕΔ, με σκοπό τη βέλτιστη
διαχείριση του προσωπικού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
ΕΔ.
ΑΡΘΡΟ 18: Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης του ν.3883/2010
(Α' 167)
Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥΔΑ-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 ΕΔ.
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 ΈρευναςΠληροφορικής 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-ΣΑΣΥΔΑ-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-ΣΑΣΥΔΑ-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 ΕΔ 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-ΣΑΣΥΔΑ-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-ΣΑΣΥΔΑ-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 ΕΔ 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-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ: Παράγραφος 23: Με την παράγραφο 2 του άρθρου,
παραβιάστηκε ο σεβασμός των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της Ασφάλειας
του Δικαίου, της Αρχής της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης και των Αρχών του
Κράτους Δικαίου, 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 ΔΕΚ σύμφωνα με την οποία "Οι
Εθνικές διατάξεις περί της διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να τηρούν
κατά κανόνα την αρχή της ίσης μεταχείρισης" (Υπόθεση C-273/16-10-99 ΔΕΚ),
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 38 ης, 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 Δημοσίου και συναφείς διατάξει" όσα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι
31/12/2014 παραμένουν υπαγόμενοι στο προηγούμενο ασφαλιστικό σύστημα. Με τη
νέα ρύθμιση του ασφαλιστικού στις Ένοπλες Δυνάμεις οι 38 η, 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 Δυνάμεων …", με τη διάταξη παραγράφου 2 άρθρου 91, η οποία
διακελεύει " 2. Για τα στελέχη των ΕΔ 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 39 ης 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 40 η
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.Δ. 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-ΣΑΣΥΔΑ-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 58 ο 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-ΣΑΣΥΔΑ-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
Δυνάμεων - Κατάταξη στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων
Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥΔΑ-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-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ: Οι Σύλλογοί μας, θεωρούν θετική τη ρύθμιση.
ΑΡΘΡΟ 25: Μεταθέσεις στρατιωτικού προσωπικού
Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥΔΑ-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 Δυνάμεων με ΑΕΙ
" Η Ανώτατη Διακλαδική 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-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ: Με το άρθρο αυτό, καθορίζεται η δυνατότητα σύναψης
προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας Σχολών των ΕΔ 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 Δυνάμεων
" 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 Δυνάμεων"

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ: Επέκταση του δικαιώματος και στους εν ενεργεία
Ανθστές και Υπξκούς των Ε.Δ., 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
Διοικητικών και η Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων, καταργούνται, αναλόγως της
διαλύομενης Σχολής:»
Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥΔΑ-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 Διοικητικών σε ΣΥΔ Κατεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης και η Σχολή
Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων σε
ΣΙΡ-Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης,
καταργούνται, αναλόγως της τροποποιούμενης Σχολής: »
Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α.
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