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Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ:

Πολιτική για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΣΧΕΤ :
1.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές, αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα της
μόρφωσης των σύγχρονων επιστημόνων και γενικότερα μορφωμένων ανθρώπων.
2.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι Αξκοί οι οποίοι πρέπει να
επιδιώκουν και να επιτυγχάνουν τη μεγίστη δυνατή επαγγελματική ολοκλήρωση,
εκτός των άλλων και μέσω των σπουδών τους.
3.
Οι σπουδές των Αξκών, δεν πρέπει να περιορίζονται σε πρακτικά
θέματα όπως μόνο στην αποφοίτηση από τις προβλεπόμενες επαγγελματικές
επιμορφωτικές σχολές τακτικού, επιχειρησιακού και στρατιωτικού επιπέδου.
4.
Οι σύγχρονες απαιτήσεις του στρατηγικού και γεωπολιτικού επιπέδου,
επιβάλουν στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, προκειμένου αυτή να υλοποιήσει το
ρόλο ως του πρωταρχικού Στρατιωτικού Συμβούλου της κυβέρνησης, να διαθέτει
ευρείς πολιτικοστρατιωτικούς ορίζοντες και βαθιά γνώση θεμάτων, που
υπερβαίνουν την απλή τεχνική επαγγελματική γνώση.
5.
Στο πλαίσιο αυτό και για την επίτευξη των παραπάνω στόχων,
απαιτείται η παρότρυνση των Αξκών να επιδιώξουν την απόκτηση επαυξημένης
ακαδημαϊκής μόρφωσης, με τη μορφή μεταπτυχιακών σπουδών.
6.
Για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις εξέλιξης των Αξκών θα
πρέπει να επιδιωχθούν τα παρακάτω:
α.
Απόκτηση μεταπτυχιακών, από τους Αξκούς στο βαθμό Λγου –
Τχου – Ανχου και ισότιμων, με ή χωρίς χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, μέχρι 2
ετών στο εσωτερικό ή εξωτερικό.
β.
Επιδίωξη τα μεταπτυχιακά να συνδεθούν με ΑΣΕΙ και λοιπές
Στρατιωτικές Σχολές, χωρίς να αποκλείονται τα ΑΕΙ του εσωτερικού και
εξωτερικού, ούτε τα διάφορα Ινστιτούτα Επιμόρφωσης ή Διαρκούς Επιμόρφωσης
που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο των ΕΔ ή εκτός αυτών.
γ.
Η θεματολογία των μεταπτυχιακών πρέπει να είναι σχετική με τις
στρατιωτικές – πολιτικές – διπλωματικές σπουδές, ή σε άλλα θέματα που έχουν
σχέση με τις στρατιωτικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν θα
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αποκλεισθούν ευκαιρίες επιμόρφωσης, που παρέχονται από Σχολές ή
προγράμματα που δεν έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη στρατιωτική επιστήμη
και τέχνη. Η τελική επιδίωξη των μεταπτυχιακών σπουδών είναι, η αποτελεσματική
διεύρυνση οριζόντων των στελεχών και όχι η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων
που σε κάθε περίπτωση δίνονται επαρκώς και από τις αντίστοιχες Στρατιωτικές
Σχολές.
δ.
Η ανάγκη για στοχευμένες και ειδικευμένες σπουδές ειδικών
Κλάδων των Ε.Δ όπως γιατροί , μηχανικοί όλων των τύπων, νομικοί σύμβουλοι ή
άλλης μορφής ειδικευμένοι επιστήμονες, παραμένει και θα ικανοποιείται επαρκώς.
ε.
Επιδίωξη των ΕΔ είναι μέχρι το βαθμό του Σχου και ισότιμου, να
έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές σε ποσοστό 75%. Το ποσοστό αυτό
θα πρέπει να είναι 100% για τους απόφοιτους ΑΔΙΣΠΟ, που θα επανδρώσουν την
ανώτατη ηγεσία. Τα ποσοστά αυτά θα αποκτηθούν σταδιακά εντός της επόμενης
δεκαετίας,
έτσι ώστε το 2022 οι κρινόμενοι για Ταξχοι, να έχουν όλοι
μεταπτυχιακές σπουδές. Αν αυτό επιτευχθεί, τότε θα ακολουθήσουν και οι
απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε αυτό να θεσμοθετηθεί και επίσημα και
να αποτελεί κύριο κριτήριο προαγωγής, από το 2022.
στ. Η Υπηρεσία κατ΄ αρχήν, θα καταβάλει το σύνολο των εξόδων για
την απόκτηση του πρώτου (ενός) μεταπτυχιακού, από τους Αξκους, στο πλαίσιο
της γενικότερης πολιτικής επιμόρφωσης των στελεχών. Για λόγους
δημοσιονομικού ελέγχου, η αποζημίωση των μεταπτυχιακών που έχουν
οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία, υπόκειται στην έγκριση των ΓΕ, τα
οποία θα πρέπει να συγκροτήσουν αρμόδιες προς τούτο επιτροπές.
ζ.
Οι Αξκοί όμως που θα αρχίσουν μεταπτυχιακό και θα διακόψουν
το πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο, θα καταβάλουν όλα τα δίδακτρα που έχει
καταβάλλει η Υπηρεσία για το μεταπτυχιακό τους.
η.
Παρόλα αυτά τα στελέχη πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια
για την απόκτηση μεταπτυχιακών με το μικρότερο δυνατό κόστος για την
Υπηρεσία.
θ.
Οι σπουδές σε Σχολές Εθνικής Άμυνας ή
Στρατιωτικά
Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ισοδυναμούν με μεταπτυχιακές σπουδές.
ι.
Αποτελεί ευθύνη των Αξκών, η ανεύρεση του κατάλληλου
μεταπτυχιακού προγράμματος και η υποβολή για έγκριση στην Υπηρεσία, εάν
αυτό απαιτείται.
7.
Όλα τα παραπάνω, συνιστούν τη βάση της πολιτικής των
μεταπτυχιακών για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Με μέριμνα των ΓΕ θα πρέπει να
ενημερωθούν όλα τα στελέχη των ΕΔ και οι μαθητές όλων των Στρατιωτικών
Σχολών.
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8.

Ισχύς από λήψεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ανχης (ΠΖ) Νικόλαος Βιτώρος
Επιτελής Β2 (ΔΕΚΠ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/ΕΓΑ – ΔΕΚΠ
ΓΕΝ/ΕΓΑ – Β2
ΓΕΑ/ΕΓΑ – Β2
ΣΕΘΑ
ΑΔΙΣΠΟ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΣΓ ΥΕΘΑ
ΣΓ ΥΦΕΘΑ (κ. Καράμπελα Παναγιώτη)
ΣΓ ΥΦΕΘΑ (κ. Ελευσινιώτη Δημήτριο )
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ
ΓΕΕΘΑ/ΕΓ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ
ΓΕΕΘΑ/ΕΓ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ
ΓΕΕΘΑ/ Α΄ – Β ΄ – Γ΄– Δ΄ ΚΛΑΔΟΙ
ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΔΕΚΠ)
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