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νΙΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Β ΟΥΛΕΥΤtΣ Α,ΑΝΑΤΟΛΙΚΤD ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑθÞνα, 23Ι0ΙΙ2021

Προò : Ι) Υπουργü Εθνι«Þò¶μυναò
2) Υπουργü Παιδεßαò και ΘρησκευμÜτων

ΘΕΝΙΑ: << Ισοτιμßα των πτυχιοýχων ΑΣΣΥ»

Αξιüτιμοι Υπουργοß,

Στην υπ' αριθμ. πρωτ. 93/14-01-202Ι τηò ΠανελλαδικÞò Ομοσπονδßα
Ενþσεων Στρατιωτικþν αναφÝρεται το θÝμα ισοτιμßαò των πτýχßων των

ανωτÝρων Στρατιωτικþν Σχολþν Υπαξιωματικþν (ΑΣΣΥ) με τα

αντßστοιχα πτυχßα των Τεχνολογικþν Εκπαιδευτικþν ΙδρυμÜτων (Τ.Ε.η.

Στην υπ' αριθμ. πρωτ. 44748Ι09-04-2020 απÜνπ,lση του Υπουργεßου
Παιδεßαò προò την υπ' αριθμ. πρωτ. 3º4Ι03-03-2020 επιστολÞ τηò

Π.Ο.Ε,.Σ με αßημα ττlν ισοτιμßα των ΑΣΣΥ με τα Τ.Ε.Ι, αναφÝρεται üτι οι
Ανþτερεò ΣτρατιωτικÝò ΣχολÝò Υπαξιωματικþν δεν περιλαμβÜνονται στα

Üνω ιδρýματα τηò Ανþτατηò Εκπαßδευσηò και τελοýν υπü την εποπτεßα

του Υπουργεßου Εθνιιòηò ¶μυναò. Λüγω Ýλλειψηò αρμοδιüτηταò το

Υπουργεßο Παιδεßαò δεν δýναται να γνωρßζει το θεσμικü πλαßσιο
λειτουργßαò των Στρατιωτικþν Σχολþν που εποπτεýονται απü το

Υπουργεßο ΕθνικÞò ¶μυναò και ωò εκ τοýτου αδυνατεß να αναλÜβει
νομοθετικÞ πρωτοβουλßα.

Το Üρθρο 164 του Ν. 476312020 θεσπßζει επαγγελματικÜ δικαιþματα σε

αποφοßτουò ιδιωτικþν σχολεßων (κολ¸για) ενþ δεν Ýχουν εισÝλθει στην

τριτοβÜθμια εκπαßδευση μÝσω πανελλαδικþν εξετÜσεων.
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Υπενθυμßζεται ωστüσο, üτι το Üρθρο 5 παρ. 11 του Ν. 1911/1990 ορßζει
üτι üσοι αποφοßτησαν απü ΣχολÝò ΜüνιμωνΥπαξιωματικþν, που ανÞκουν

στην ανþτερη βαθμßδα τηò ΤριτοβÜθμιαò Εκπαßδευσηò, θεωροýνται

απüφοιτοι ΑνωτÝρων Στρατιωτικþν Σχολþν, εφüσον επÝτυχαν στιò
πανελλÞνιεò εξετÜσειò.

Επßσηò, οι απüφοιτοιτωνΑΣΣΥ μπορεßνα εισÝρχονται μÝσω πανελλ:ηνßων

εξετÜσεων αλλÜ εξÝρχονται αυτþν ωò απüφοιτοι μεταδευτεροβÜθμιαò
εκπαßδευσηò (ΙΕΚ), δηλαδÞ σε κατþτερο εκπαιδευτικü επßπεδο απü αυτü,

στο οποßο εισÞλθαν. Χαρακτηριστικü εßναι δε, üτι επαγγελματικÜ
αντιμετωπßζονται ωò απüφοιτοι Ινστιτοýτων ΕπαγγελματυcÞò ΚατÜρτισηò.

Εξαιτßαò αυτοý του γεγονüτοò οι απüφοιτοι ΑΣΣΥ δεν γßνονται δεκτοß σε

προπτυχιακÜ Þ μεταπτυχιακÜ προγρÜμματα πανεπιστημßων Þ Τ.Ε.I.

Για αυτü το λüγο, η χορÞγηστι ισοτιμßαò των πτυχßων των ΑΣΣΥ με τα
αντßστοιχα Τ.Ε.I θα δþσει ευκαιρßεò στα στελÝχη των Ενüπλων ΔυνÜμεων

για περαιτÝρω ακαδημαθκÞ εκπαßδευση και θα αποτελÝσει και ηθυq
αναγνþριση για ττ]ν σι)νεισφορÜ τουò στο τεχνικü κομμÜτι των Ενüπλων
ΔυνÜμεων.

ΒÜσει των ανωτÝρω:

Ερωτþγται οι Υπουργοß:

1) Προτßθεσθε να αναλÜβετε απü κοινοý νομοθετικÞ πρωτοβουλßα, η
οποßα θα αναγνωρßζει ισüτιμα τουò απüφοιτουò ΑΣΣΥ με τουò

απüφοιτουò των Τ.Ε.Ι.;
2) ΕναλλακτικÜ προτßθεσθενα τροποποιÞσετε το Üρθρο 11 παρ. 5 του

Ν. 1191/1990, Ýτσι þστε να αναγνωρßζεται η ισοτιμßα των Σχολþν

Μονßμων Υπαξιωματικþν με τα ιδρýματα τεχγολογικοý τομÝα τηò

ανþταττ1 ò εκπαßδευση ò;

Ο ερωτþν ΒουλευτÞò

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ




