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ΚΟΙΝ. :   

  

ΘΕΜΑ : Αναβάθμιση Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 Με χαρά πληροφορηθήκαμε τη δημοσίευση της υπ' αριθ. 
Φ.070/ΑΔ.510846/Σ.138/13-4-15 Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία, 
μεταξύ των άλλων, επεκτείνεται η φοίτηση των Μαθητών της Σχολής Τεχνικών 
Υπξκών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), από δύο, που είναι σήμερα, σε τρία έτη. 

 Ομολογουμένως, η διοικητική αυτή πράξη υλοποιεί, εν μέρει, τα όνειρα χιλιάδων 
συναδέλφων για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών στις Ανώτερες Στρατιωτικές 
Σχολές Υπξκών (ΑΣΣΥ). 

 Η εφαρμογή όμως τους μέτρου αυτού, μας δημιουργεί, εμάς τους αποφοίτους της 
Σχολής Υπξκών Διοικητικών (ΣΥΔ), πρόσθετη ανησυχία, αφού δεν έχει εκδοθεί, μέχρι 
σήμερα, καμία ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, αναφορικά με την προοπτική αναβάθμισης 
και των άλλων ΑΣΣΥ. 

 Σε ότι αφορά τη ΣΥΔ, είναι γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό της, ευρίσκεται σε 
πολύ υψηλό επίπεδο, αφού, όπως προκύπτει από τους πίνακες επιτυχόντων στα 
ΑΕΙ τα τελευταία χρόνια, η Σχολή μας, με μόρια βάσης εισαγωγής 18234 και μόρια 
πρώτου 19108, καταλαμβάνει την 45η θέση, σε σύνολο 339 Σχολών ΑΕΙ, ενώ 
υπερτερεί και πολλών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ). 

 Επίσης θα αποτελούσε παράλειψή μας εάν δεν αναφερόμασταν στις αξιόλογες 
προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Ηγεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας και οι 
Διοικήσεις της ΣΥΔ, τόσο για την ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών της 
Σχολής, προκειμένου τα νέα διοικητικά στελέχη να ανταποκρίνονται στις συνεχώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις της ΠΑ, όσο και για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της. 

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, είναι, τουλάχιστον, άδικο οι απόφοιτοι 
της ΣΥΔ, να ισοπεδώνονται με τη στασιμότητα, αφού δεν τους δίδεται η δυνατότητα 
να αναδείξουν τις πραγματικές του δυνάμεις. 

Κύριε Υπουργέ, 

 Η Σχολή μας εόρτασε, πριν από λίγους μήνες τα εξήντα (60) χρόνια λειτουργίας 
της, μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και υπερηφάνειας. Στα χρόνια που πέρασαν, 
αποφοίτησαν περισσότεροι από δύο χιλιάδες τετρακόσιοι (2400) συνάδελφοί μας, οι 



οποίοι συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά, κατά γενική ομολογία και αυτοί στην 
εξέλιξη της Πολεμικής Αεροπορίας. 

 Είναι λοιπόν υποχρέωση της Διοικήσεως, να δρομολογήσει άμεσα, με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και όχι με "διοικητική προσέγγιση μέλλοντος" την 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ώστε το σύνολο των ΑΣΣΥ να λειτουργήσουν την 
επόμενη περίοδο (2015-16), ως Σχολές τριετούς φοιτήσεως, με προοπτική 
αναβάθμισης και ένταξής τους στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση (ΑΤΕΙ). 

Πέραν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας δεχθείτε, σε χρόνο που εσείς θα 
προσδιορίσετε, προκειμένου, ως Σύλλογος Αποφοίτων ΣΥΔ, που αντιπροσωπεύει το 
σύνολο των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξκών-Ανθστών-Υπξκών, σας 
αναπτύξουμε τις θέσεις-προτάσεις μας που έχουν ως μοναδικό στόχο την 
αναβάθμιση των ΑΣΣΥ. 

 

Με εκτίμηση 

για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ο Γεν.Γραμματέας 

Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης 

 ο Πρόεδρος 

Ταξχος (Ο) ε.α. Γεώρ.Ρούσσος 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 

Αποδέκτης Συνημένα 

ΥΕΘΑ/Υπουργό κ. Πάνο Καμμένο -0- 
 

 

Αποδέκτες για πληροφορία 

Αποδέκτης Συνημένα 

ΥΕΘΑ/ΑΝΥΕΘΑ κ. Κώστα Ήσυχο -0- 
ΥΕΘΑ/ΥΦΕΘΑ κ. Νίκο Τόσκα -0- 
Α/ΓΕΑ Απτχο (Ι) Χρ. Βαΐτση -0- 
Δ/ΔΑΥ Υπτχο (Ι) Ιωάν. Μανωλάκο -0- 
ΣΥΔ -0- 
ΣΥΡΙΖΑ Πλατεία Ελευθερίας 1, 10553 - Αθήνα -0- 
Νέα Δημοκρατία Λεωφ.Συγγρού 340, 17676 - Καλλιθέα -0- 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ   -0- 
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Σεβαστουπόλεως 22, 11526 - Αθήνα -0- 
ΚΚΕ Λεωφ.Ηρακλείου 145, 14231 Ν.Ιωνία -0- 
ΑΝΕΛ Χαροκόπου 2 & Λεωφ.Συγγρού 196, 17671 - Καλλιθέα -0- 
ΠΑΣΟΚ Χαρ.Τρικούπη 50, 10680 - Αθήνα -0- 
 


