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ΠΡΟΣ : Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση Στρατιωτικών Σχολών - Ίδρυσης Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Περιφέρειας
Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Α.Π.Α.), κατόπιν διαβούλευσης με θεσμικούς φορείς της ακαδημαϊκής
κοινότητας Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι) αναδεικνύει το
μείζον θέμα της Αναβάθμισης των Στρατιωτικών Σχολών.
2. Όλα τα Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, είτε αναβαθμίζονται σε Πανεπιστήμια (υπό ψήφιση
Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) είτε ελλείψει στοιχειωδών
προϋποθέσεων, συγχωνεύονται - απορροφώνται από Πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα όλες
οι εκφάνσεις της παρεχόμενης Ανώτατης Παιδείας να μετατρέπονται σε Πανεπιστημιακές
δομές. Ενόψει αυτής της σοβαρής εξέλιξης, τα υφιστάμενα σήμερα Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας παραμένουν
διαφοροποιούμενα από την ως άνω παρατηρούμενη τάση ολοκληρωτικής αναβάθμισης
όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας.
3. Με την ίδρυση ενός Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας (ΠΑΝ. ΕΘ.Α.), θα δοθεί
η δυνατότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) να δημιουργήσουν σύγχρονους
Αξιωματικούς μαχητές και παράλληλα κατόχους των απαιτούμενων γνώσεων και
εξειδικεύσεων που είναι απαραίτητες για την επιτυχή πορεία τους στις Ε.Δ., αλλά
και μετά την επάνοδό τους στον πολιτικό βίο, για μια ισότιμη συμμετοχή στην
οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Σήμερα τα πτυχία των Α.Σ.Ε.Ι. είναι
ισότιμα με τα πτυχία αποφοίτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης, πλην όμως δεν παρέχουν και επαγγελματικά δικαιώματα. Πέραν
αυτού, υπάρχουν σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο:
α. Θα υλοποιηθούν σημαντικές συνεργασίες μέσω κοινών προγραμμάτων
προπτυχιακών σπουδών.
β. Θα ενισχυθεί η ουσιαστική ανάπτυξη της διακλαδικότητας με την εισαγωγή και
παρακολούθηση κοινών μαθημάτων και τη μετακίνηση καθηγητών και σπουδαστών.
γ. Θα περιοριστούν (έως και θα καταργηθούν τελείως ορισμένα αντικείμενα) τα

έξοδα πρόσληψης συμβασιούχων καθηγητών.
δ. Θα ενωθούν εργαστήρια και άλλες δομές που υπάρχουν στις τρεις Σχολές,
έτσι ώστε να προκύψει καλύτερη εργαστηριακή υποστήριξη.
ε. Θα δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών τόσο μέσα στο
ίδιο το Πανεπιστήμιο όσο και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του Εσωτερικού ή
Εξωτερικού.
στ. Μέσω της συμφυούς δυνατότητας ίδρυσης Ερευνητικού Ινστιτούτου, θα
ευνοηθεί ευθέως η εξωστρέφεια και θα υποστηριχθεί η ερευνητική διαδικασία προς όφελος
των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η εισροή σημαντικών οικονομικών πόρων στο
Πανεπιστήμιο, ελαφρύνοντας το οικείο Υπουργείο.
ζ. Θα δημιουργηθεί σαφής χώρος για την αναβάθμιση των Σχολών
Μονίμων Υπαξιωματικών σε Ανώτερες, ανοίγοντας το δρόμο για την πάρα πέρα
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου τους.
4. Πολλές χώρες έχουν ιδρύσει Εθνικά Στρατιωτικά Πανεπιστήμια. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τις παρακάτω χώρες:
α. Η.Π.Α. (National Defense University, United States)
β. Γερμανία (δύο Universitäten der Bundeswehr)
γ. Κίνα (PLA National Defense University, People's Republic of China)
δ. Κίνα (National Defense University, Republic of China, Taiwan)
ε. Τουρκία (National Defence University, Turkey)
στ.Φινλανδία (Finnish National Defence University)
ζ. Σουηδία (Swedish Defence University)
η. Πολωνία (National Defence University in Warsaw, Poland)
θ. Ρουμανία (Carol I National Defence University, Romania)
5. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Α.Π.Α. επισυνάπτει ολοκληρωμένη πρόταση
αναβάθμισης των Στρατιωτικών Σχολών και ίδρυσης Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας. Η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, παρακαλείται όπως αναδείξει την εν
λόγω πρόταση.
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