ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΟΛΗΣ

Αγαπητοί Σπουδαστές της XXXΙ εκπαιδευτικής σειράς,
Σας καλωσορίζω στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών
Αξιωματικών Διαβιβάσεων και σας συγχαίρω για την επιτυχία σας.
Η αποστολή της Σχολής είναι να σας παρέχει ανώτατη επιστημονική
εκπαίδευση, μεταπτυχιακού επιπέδου, στον τομέα του μηχανικού
τηλεπικοινωνιών, πλήρους εναρμονισμένη με τις σύγχρονες τεχνολογικές
εξελίξεις και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των ΕΔ.
Στην παρούσα χρονική περίοδο, στρατηγική επιδίωξη της Σχολής, σε
συνεργασία με την Διεύθυνση ΔΒ του ΓΕΣ, είναι η πιστοποίηση του
προγράμματος σπουδών της ΣΤΗΑΔ, ως πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών, με την απονομή ανάλογου τίτλου στους αποφοίτους. Η επίτευξη
αυτή θα αποτελέσει όχι μόνο αναβάθμιση της Σχολής αλλά και του όπλου των
Διαβιβάσεων, δίδοντας όραμα και προοπτική στους νεότερους αξιωματικούς.
Θεωρώ ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της προσπάθειας, η
οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά έτη.
Κατά το τρέχον έτος, η Σχολή θα συνεχίσει να εφαρμόζει το
αναθεωρημένο εξ ολοκλήρου πρόγραμμα σπουδών της, το οποίο είναι
εναρμονισμένο με τα αντίστοιχα του Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
– Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ώστε να
συνεχίσει να αποτελεί την κορωνίδα γνώσης του Όπλου των Διαβιβάσεων.
Αγαπητοί Σπουδαστές,
Ως Διοικητής σας, σας παροτρύνω να μπείτε στην ψυχολογία ενός
μελετητή - σπουδαστή, απερίσπαστου από άλλες υποχρεώσεις, αφιερωμένου
με πάθος στις σπουδές του. Στο πνεύμα αυτό, η παρούσα προσπάθεια για
την μόρφωσή σας θα είναι έντονη και συνεχής.
./.

-2Σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι στο πλευρό σας σε αυτή τη μεγάλη αλλά
ωραία και πολύτιμη προσπάθειά σας, για το δικό σας καλό και το καλό του
Όπλου μας.
Παράλληλα, σας προτρέπω να καλλιεργείτε, να επικαιροποιείτε και να
διευρύνετε περαιτέρω τις γνώσεις σας ανελλιπώς μετά την αποφοίτησή σας,
ώστε αυτές να διατηρηθούν στο υψηλό επίπεδο που απαιτείται, ώστε ο
καθένας από εσάς να μπορεί να προσφέρει στο Όπλο των Διαβιβάσεων και
στις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υπηρεσίες που θα κληθεί από οποιαδήποτε θέση
να παρέχει.
Εύχομαι σε όλους, υγεία ατομική και οικογενειακή καθώς και γόνιμες
και εποικοδομητικές σπουδές.
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