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“Σε συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία και δγές, επισηµαίνεται ότι, στο 
παρόν (έγγραφο, µήνυµα, κλπ), η χρήση του πρώτου γένους (αρσενικού) είναι τυ-
πική και αναφέρεται στο καθήκον - ιδιότητα και όχι στο φύλο του κάθε ατόµου." 

 





 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΙΣΤΟΡΙΑ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
  
 1. Λίγο µετά την ίδρυση των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) Στρατού και Ναυτι-
κού, στις αρχές του 20ου αι., ιδρύθηκαν η Ανωτάτη Σχολή Πολέµου του Στρατού 
Ξηράς (ΣΞ) και η Ναυτική Σχολή Πολέµου (1925). Μετά την καθιέρωση της Πολε-
µικής Αεροπορίας (ΠΑ) ως αυτοτελούς κλάδου των Ε∆ (1929) και την ίδρυση του 
ΓΕ Αεροπορίας, ιδρύθηκε και η Σχολή Πολέµου Αεροπορίας (1957). Στο τέλος του 
ίδιου αιώνα και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας των κλάδων των Ε∆, 
τα περισσότερα συµµαχικά κράτη αντικαθιστούσαν τις κλαδικές  Σχολές Πολέµου 
µε ∆ιακλαδικές. 
 

2. Στις Ελληνικές Ε∆ πρώτο βήµα για την ενίσχυση της συνεργασίας των 
κλάδων των Ε∆ υπήρξε η ∆ιακλαδική Σχολή Επιτελών Άµυνας (∆ΣΕΑ) που ιδρύ-
θηκε το 1999 και η οποία λειτουργούσε προσθετικά µε τις κλαδικές Σχολές Πολέ-
µου. Σε αυτήν φοιτούσαν οι απόφοιτοι των κλαδικών Σχολών πολέµου αµέσως 
µετά την αποφοίτηση τους από τις αντίστοιχες κλαδικές Σχολές. Η ∆ΣΕΑ υπήρξε ο 
πρόδροµος την Ανωτάτης ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου (Α∆ΙΣΠΟ) και σταµάτησε 
τη λειτουργία της, όπως και οι άλλες κλαδικές Σχολές Πολέµου, µε την ίδρυση της 
Α∆ΙΣΠΟ µε τον υπ’ αριθµ. 3186 Νόµο (ΦΕΚ 230/1 Οκτ 2003) και την αντικατάστα-
ση τους από αυτήν. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
 3. Οι εγκαταστάσεις της Σχολής βρίσκονται στο στρατόπεδο «Ταξιάρχου 
ΛΑΣΚΑΡΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» και είναι συνολικής έκτασης 154.077 τ.µ. 
 
 4. Η ανέγερση του κεντρικού κτιρίου (∆ιοικητήριο – Αίθουσες Εκπαίδευ-
σης) άρχισε το 1911 και ολοκληρώθηκε το 1927 µε προορισµό τη στέγαση της 
«Νέας Γεωργικής Σχολής». 
 
 5. Το κτίριο είναι νεοκλασικού τύπου και θεωρείται αντιπροσωπευτικό 
δείγµα της αρχιτεκτονικής του «Ευρωπαϊκού Εκλεκτισµού». Έχει κάτοψη σχήµα-
τος «Ε» και αποτελείται από ηµιυπόγειο, ισόγειο και όροφο. Ο χώρος της κυρίας 
εισόδου που βρίσκεται πάνω στον άξονα συµµετρίας του είναι ιδιαίτερα τονισµένος 
µε την ελαφριά προεξοχή όλου του κτιριακού τµήµατος της όψης, τις ψευδοπαρα-
στάδες στις γωνίες και το διαφορετικό ύψος από τα πλαϊνά τµήµατά του. Το γείσο 
της επίστεψης είναι εντονότερο σε προεξοχή και στηρίζεται σε πυκνή σειρά φρου-
σίων, ενώ το υψηλότερο στηθαίο της στέγης διαµορφώνεται υπερυψωµένο και 
κλιµακωτό. 
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 6. Η αρχιτεκτονική σχεδίαση του κτιρίου είναι άγνωστου αρχιτέκτονα, 
προσοµοιάζει όµως τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του Ιταλού Vitaliano Poseli και 
εκτιµάται ότι είναι έργο δικό του. 
 
 7. Κατά τη διάρκεια και λίγο µετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέµων οι 
εργασίες ανέγερσης είχαν ανασταλεί και µε την ολοκλήρωσή τους χρησιµοποιήθη-
κε από τις στρατιωτικές αρχές. Την 7η Ιανουαρίου 1928 το κτίριο υφίσταται σοβα-
ρές καταστροφές από µεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία και 
καθίσταται ακατάλληλο για χρήση. Το κόστος επισκευής του ανέρχεται σε 
2.000.000 δρχ., ποσό µεγάλο για την εποχή εκείνη. 
 
 8. Το έτος 1930 διατίθεται η πίστωση αποκατάστασης των ζηµιών και το 
κτίριο επανέρχεται στην αρχική του µορφή. Το 1931 γίνεται προσθήκη νέων κτιρί-
ων στο στρατόπεδο για τη στέγαση βοηθητικών υπηρεσιών του Στρατού.  
 
 9. Στις 7 Ιουνίου 1988 το Υπουργείο Πολιτισµού χαρακτήρισε το κτίριο ως 
«Έργο Τέχνης» και το χώρο που το περιβάλλει ως «Ζώνη Προστασίας», και ως εκ 
τούτου οιαδήποτε επέµβαση απαιτεί έγκριση από την 4η Εφορεία Νεοτέρων Μνη-
µείων Θεσσαλονίκης. 
 
 10. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του από το 1927 µέχρι σήµερα το κτί-
ριο έχει χρησιµοποιηθεί ποικιλοτρόπως και έχει στεγάσει: 
 
  α. Τη Σχολή Τεχνιτών και τη Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πυροβο-
λικού από το 1934 - 1940. 
 
  β. Την Ανώτατη Σχολή Πολέµου από το 1934 έως το 1940. 
 
  γ. Μετά την κήρυξη του Ελληνο-Ιταλικού πολέµου το κτίριο χρησιµο-
ποιήθηκε ως χώρος περίθαλψης τραυµατιών και µετά την είσοδο των Γερµανών 
στην Ελλάδα το 1941 ως αποθήκη εφοδίων και υλικών του Γερµανικού στρατού. 
Μετά την απελευθέρωση από τους Γερµανούς στέγασε τη Βρετανική Ινδική Ταξι-
αρχία και τµήµατα του Ελληνικού Στρατού (Κέντρο διερχοµένων Θεσ/νίκης – Αθή-
νας). Το έτος 1948 το κτίριο περιήλθε στην πλήρη κατοχή του Ελληνικού Στρατού 
και µέχρι το 1950 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντηρήσεως και αποκατάστασης 
ζηµιών που είχαν προκληθεί κατά τη διάρκεια του πολέµου.  
 
  δ. Από το 1950 επαναστεγάζεται η Ανώτατη Σχολή Πολέµου, όπου 
και λειτούργησε µέχρι τις 24 Ιουλίου 2003. 
 
  ε. Από τις 25 Ιουλίου 2003 άρχισε τη λειτουργία της η Α∆ΙΣΠΟ. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ 
 
 11. To µόνιµο εκπαιδευτικό στρατιωτικό προσωπικό της Σχολής, αποτελεί-
ται αποκλειστικά από αξιωµατικούς των τριών Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων. 
Η διδασκαλία θεωρητικών αντικειµένων Ασφάλειας και Στρατηγικής υλοποιείται 
από µια σειρά διαλέξεων, στο πλαίσιο του Κοινού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) µε τη Νοµική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλο-
νίκης, στις «Στρατηγικές Σπουδές»  και επίσης, για τρέχοντα ζητήµατα που ενδια-
φέρουν τις Ε∆ (Στρατηγικής, Ασφάλειας, κ.λπ)  οργανώνονται σεµιναριακές διαλέ-
ξεις και ηµερίδες στις οποίες καλούνται εξωτερικοί διακεκριµένοι οµιλητές, που εί-
ναι µέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (ΑΕΙ), διπλωµάτες, ανώτατα στελέχη του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆), Σωµά-
των Ασφαλείας και ανώτατοι αξιωµατικοί ή αξιωµατούχοι συµµαχικών ή φιλικών 
χωρών. 
 
 12. Στη Σχολή φοιτούν, µετά από εισαγωγικές εξετάσεις,  ανώτεροι αξιωµα-
τικοί των τριών Κλάδων των Ελληνικών Ε∆  σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο 
άρθρο 2 του Ν.3186/2003 και στο άρθρο 4 του Π∆ 33 / 2020 (Οργανισµός της Α-
∆ΙΣΠΟ), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. 
 
 13. Στη Σχολή φοιτούν επίσης, αξιωµατικοί των Κοινών Σωµάτων, της Ε-
ΛΑΣ, του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, του ΠΣ, καθώς και αξιωµατικοί των Ε∆ ξένων χωρών.  
 
ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 
 
 14. Το έµβληµα της Σχολής αποτελείται από το αντίστοιχο του ΓΕΕΘΑ, µε 
τα σύµβολα των 3 κλάδων, την προσθήκη ενός βιβλίου και ενός ξίφους που κόβει 
το Γόρδιο ∆εσµό. Η σύνθεση συµβολίζει τη δύναµη και την αποφασιστικότητα που 
δίδει η γνώση για την επίλυση κάθε προβλήµατος. Στο πάνω µέρος του εµβλήµα-
τος φέρεται η επιγραφή «ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ», που έχει ληφθεί από τις ιστο-
ρίες του Αισώπου τον 7 αιώνα π.Χ, και σηµαίνει «Με την ένωση δηµιουργείται η 
δύναµη» που είναι αναγκαία για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους οι Ε∆.  
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
 15. Αποστολή της Σχολής, όπως ορίζεται το Π∆ 33/2020 είναι « η παροχή 
διακλαδικής εκπαίδευσης σε ανώτερους αξιωµατικούς των τριών Κλάδων και των 
Κοινών Σωµάτων (Κ.Σ.) των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε.∆.), σε αξιωµατικούς της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Πυροσβεστικού Σώµατος (Π.Σ.) και του Λιµενι-
κού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.) καθώς και σε αξιωµατι-
κούς ξένων κρατών, επί στρατιωτικών και ακαδηµαϊκών θεµάτων, συναφών µε τα 
καθήκοντα  που θα αναλάβουν να εκτελέσουν µετά την αποφοίτησή τους». 
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 16. Επιπλέον η Σχολή λειτουργεί επίσης ως φορέας µελέτης και ανάλυσης 
θεµάτων διακλαδικότητας, άµυνας, ασφάλειας, γεωπολιτικής - στρατηγικής και  
νέων τεχνολογιών εθνικού, συµµαχικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο 
αυτό: 
 
 α. ∆ιοργανώνει σεµινάρια, ηµερίδες, συνέδρια και κάθε άλλη συναφή 
δραστηριότητα σε συνεργασία µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), ανα-
γνωρισµένα ινστιτούτα αµυντικών ερευνών του εσωτερικού και του εξωτερικού, 
Σχολές Πολέµου της αλλοδαπής και λοιπές σχολές των Ε.∆., επί θεµάτων κοινού 
ενδιαφέροντος, υποβάλλοντας τα συναγόµενα συµπεράσµατα στο Γενικό          
Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ.) για περαιτέρω αξιοποίηση. 

 

 β. Αναπτύσσει συνεργασίες µε Α.Ε.Ι και λοιπούς δηµόσιους εκπαι-
δευτικούς φορείς, µε σκοπό την έρευνα και διατύπωση νέων προσεγγίσεων σε θέ-
µατα εθνικού ενδιαφέροντος καθώς και σε ζητήµατα εφαρµογής νέων τεχνολο-
γιών, υποβάλλοντας τα συναγόµενα συµπεράσµατα στο ΓΕΕΘΑ για περαιτέρω 
αξιοποίηση. 

 

 γ. Συνάπτει προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας για τη διοργά-
νωση κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων και προγραµ-
µάτων ανταλλαγών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 42 του ν. 4407/2016  (Α' 134). 

 

 17. Με βάση την αποστολή της, ορίζονται στον Οργανισµό της (Π∆ 
33/2020) οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί της σκοποί: 
 
  α. Η προαγωγή των ικανοτήτων  των σπουδαστών στη σχεδίαση, 
διεύθυνση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε επιχειρησιακό και στρατη-
γικό επίπεδο, µέσω της σπουδής των διακλαδικών δογµάτων και των διακλαδικών 
κανονισµών επιχειρησιακής σχεδίασης καθώς και της διεξαγωγής διακλαδικών 
ασκήσεων. 
 
  β. Η προαγωγή των ικανοτήτων των σπουδαστών, ώστε να κατα-
στούν ικανοί διοικητές και επιτελείς για τη στελέχωση των εθνικών και συµµαχικών 
κλαδικών ή διακλαδικών στρατηγείων, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς και 
των λοιπών θέσεων εξωτερικού µέσω: 

   

  (1) Της κατανόησης του διεθνούς γεωπολιτικού γίγνεσθαι και της 
αντίληψης των διαχρονικών εξελίξεων που έχουν διαµορφώσει το σύγχρονο γεω-
στρατηγικό περιβάλλον, των εξελίξεων στις διεθνείς σχέσεις και την παγκόσµια οι-
κονοµία, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο αυτά επηρεάζουν τα συµφέροντα της 
Ελλάδας. 
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   (2) Της κατανόησης των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου 
και της λειτουργίας των διεθνών οργανισµών, στους οποίους συµµετέχει η Χώρα. 
 
   (3) Της ανάλυσης των διαδικασιών λήψης απόφασης και χειρι-
σµού κρίσεων, τόσο σε θεωρητικό  επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρµογής, µέσα 
από τη σχεδίαση και διεξαγωγή ασκήσεων, αλλά και σχετικών περιπτωσιολογη-
κών µελετών, που αφορούν σε στρατηγικές συµµαχίες και ζητήµατα πολιτικό - 
στρατιωτικής ηγεσίας. 
 
   (4) Της κατανόησης της Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και των πα-
ραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και της εξέτασης του τρόπου µε τον οποίο 
αυτή υλοποιείται τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, όσο και στο 
στενότερο της στρατιωτικής στρατηγικής. 
 
   (5) Της ενηµέρωσης και κατανόησης της δοµής και των δυνατο-
τήτων των Ε∆ και των λοιπών µη στρατιωτικών διαθέσιµων µέσων για την πλέον 
αποτελεσµατική σχεδίαση σύγχρονων διακλαδικών επιχειρήσεων, σε 
επιxειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΥΠΑΓΩΓΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
ΥΠΑΓΩΓΗ 
 
 18. Η Α∆ΙΣΠΟ αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
(ΥΠ.ΕΘ.Α) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη και υπάγεται υπό πλήρη διοίκηση στο ΓΕΕ-
ΘΑ. 
  
 19. Η Σχολή είναι ισότιµη µε Σχηµατισµό επιπέδου Μεραρχίας.  
 

20. Σε εξαιρετικές καταστάσεις µπορεί να διαταχθεί η διακοπή λειτουργίας 
της Σχολής µε ειδική διαταγή του ΓΕΕΘΑ ή µε εφαρµογή αντίστοιχων Μέτρων του 
Συστήµατος Συναγερµού και το µεγαλύτερο µέρος ή το σύνολο του στρατιωτικού 
προσωπικού της Σχολής αποδίδεται στα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων. Η επανα-
λειτουργία διατάσσεται από το ΓΕΕΘΑ. Το µόνιµο προσωπικό της είναι τοποθετη-
µένο επιστρατευτικά. 

 
21. Η διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας διέπεται από τους κανονισµούς 

και τις διατάξεις εσωτερικής λειτουργίας του Στρατού Ξηράς. 
   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
 22. Η οργάνωση της Σχολής περιλαµβάνει: 
 
  α. Τη ∆ιοίκηση. 
 
  β. Τη ∆ιεύθυνση Σπουδών. 
 
  γ. Τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης. 
 
 23. Στη ∆ιεύθυνση Σπουδών υπάγονται: 
 
  α. Οι Έδρες Εκπαίδευσης: 
 
   (1) Έδρα Στρατιωτικών Σπουδών. 
 
   (2) Έδρα Ακαδηµαϊκών Σπουδών. 
 
  β. Το Τµήµα Εκπαίδευσης.  
 
  γ. Το Τµήµα Μελετών. 
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  δ. Το Τµήµα Πληροφορικής. 
 
  ε. Η Γραµµατεία ∆νσης Σπουδών 
 
 24. Στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης υπάγονται: 
 
  α. Το Τµήµα Προσωπικού. 
 
  β. Το Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας.  
 
  γ. Το Τµήµα Ασφάλειας.  
 
  δ. Η Υποµονάδα Υποστήριξης. 
 
  ε. Η Γραµµατεία ∆νσης Υποστήριξης. 
 
 25. Λοιπά όπως Οργανόγραµµα Α∆ΙΣΠΟ. 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 26. Ως ∆ιοικητής τοποθετείται εκ περιτροπής Υποστράτηγος ή Υποναύαρ-
χος ή Υποπτέραρχος. 
 
 27. Ως Υποδιοικητής και ∆ιευθυντής Σπουδών της Α∆ΙΣΠΟ ορίζονται Αξιω-
µατικοί βαθµού Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ε.∆. 
 
 28. Ο ∆ιοικητής, ο Υποδιοικητής και ο ∆ιευθυντής Σπουδών δεν ανήκουν 
στον αυτό Κλάδο των Ε.∆., τοποθετούνται στις θέσεις τους εκ περιτροπής, σύµ-
φωνα µε τη σειρά στελέχωσης που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 
3186/2003 και παραµένουν σε αυτές έως δύο (2) έτη. 
 

29. Το προσωπικό αποτελείται από αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς, οπλίτες 
και υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που προέρχονται από όλους 
τους Κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων και κατανέµεται σε ∆ιοικητικό και Εκπαι-
δευτικό.  
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Α∆ΙΣΠΟ 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
 30. Η Σχολή υπάγεται από πλευράς ∆ιοικητικής Μέριµνας (∆Μ) στο ΓΕΣ. 
Για συνήθεις ανάγκες συντήρησης, τάξης, πειθαρχίας και ασφάλειας υπάγεται στο 
∆ιοικητή Φρουράς Θεσσαλονίκης. 
 
∆ΙΑΜΟΝΗ 
 
 31. Οι σπουδαστές εφόσον το επιθυµούν διαµένουν στα ΚΑΑΥ Αγ. Τριάδας 
για το Στρατό Ξηράς, στη Λέσχη Αξκών της 113 ΠΜ στην Περαία για την Πολεµική 
Αεροπορία ή ενδεχοµένως και σε άλλους χώρους που δύναται να καθορισθούν 
από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
 32. Η οικονοµική αρµοδιότητα της Α∆ΙΣΠΟ καθορίζεται µε διαταγή του ΓΕ-
ΕΘΑ. Οικονοµική αποζηµίωση - εκπαιδευτικό επίδοµα καθορίζεται ανά Κλάδο. 
  
 33. Οι δαπάνες εκπαίδευσης των σπουδαστών που δεν προέρχονται από 
τους τρεις Κλάδους των Ε∆ βαρύνουν τον Π/Υ του ΓΕΕΘΑ ή των φορέων από 
τους οποίους προέρχονται. 
 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 34. Η εισερχόµενη ιδιωτική αλληλογραφία των σπουδαστών λαµβάνεται 
από τον ταχυδρόµο και διανέµεται στις θυρίδες τους. 
 
 35. Η προς αποστολή αλληλογραφία, παραδίδεται επίσης στον ταχυδρόµο 
της Σχολής. Η διεύθυνση της σχολής είναι: «Στρατόπεδο Ταξιάρχου ΛΑΣΚΑΡΙ-
∆Η», ΒΣΤ 903 (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 29, ΤΚ 55535). 
 
ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ 
 
 36. Κατά την ηµέρα παρουσίασης (ηµέρα ∆ευτέρα) φέρεται στολή υπ’ α-
ρίθµ. 8 ή η αντίστοιχη των άλλων Κλάδων - Σωµάτων.   
 
 37. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης - διδασκαλίας στις αίθουσες, φέρεται η 
στολή 8α, 8β, ή 8δ. Σε ειδικότερες εκδηλώσεις εντός ή εκτός Σχολής, φέρεται η 
στολή όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά.  
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38. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ταξιδιών, συµµετοχή σε ασκήσεις 
Σχηµατισµών κλπ, ενδεχοµένως να χρειασθεί να φέρεται και η υπ’ αριθ. «9» στολή 
και αντιστοίχως των λοιπών Κλάδων.  

 
 39. Γενικότερα, είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην Α∆ΙΣΠΟ 
να απαιτηθεί να φέρονται όλες οι στολές που προβλέπονται από το σχετικό κανο-
νισµό. Οι σπουδαστές αναφέρουν ότι τις διαθέτουν µε την παρουσίασή τους στη 
Σχολή. 
 
ΑΡΓΙΕΣ - Α∆ΕΙΕΣ 
 
 40. Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Οργανισµού της Σχολής (Π∆ 33/2020):  
 
  α. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην Α∆ΙΣΠΟ δεν χορηγείται στους 
σπουδαστές κανονική άδεια. Οι σπουδαστές λαµβάνουν άδεια απουσίας µόνο στα 
χρονικά διαστήµατα διακοπής της λειτουργίας της Σχολής για τις περιόδους των 
εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Εκτός των παραπάνω περιόδων ά-
δειες χορηγούνται σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις και µετά από πλήρως αιτιολο-
γηµένη αναφορά του ενδιαφεροµένου. 
 
  β. Οι σπουδαστές που απουσιάζουν για περισσότερο από το 1/10 
των συνολικών ωρών εκπαίδευσης, παραπέµπονται στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 
περιορισµένης σύνθεσης µε το ερώτηµα της διακοπής της φοίτησής τους. Στις α-
πουσίες των σπουδαστών προσµετράται και το σύνολο των ηµερών άδειας απου-
σίας από την εκπαίδευση. 
 
 41. Οι παρακάτω κατηγορίες σπουδαστών µπορούν να απουσιάζουν από 
την εκπαίδευση, χωρίς το χρονικό διάστηµα της απουσίας τους να προσµετράται 
στο συνολικά δικαιούµενο χρόνο απουσίας, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του άρ-
θρου 30 του Οργανισµού: 
 
  α. Οι αξιωµατικοί ιπτάµενοι και µέλη πληρωµάτων σε Α/Φ και Ε/Π 
των Ε.∆. και των Σ.Α,. 
 
  β. Οι υποβρύχιοι καταστροφείς, αλεξιπτωτιστές και κυβερνήτες υπο-
βρυχίων και διασώστες µάχης.   
 
 42. Οι σπουδαστές µε την άφιξή τους στη Σχολή πρέπει να έχουν ελάχιστο 
υπόλοιπο κανονικής άδειας.  
 
 43. Ο συνολικός χρόνος απουσίας από τα µαθήµατα, αναγράφεται στο δελ-
τίο επίδοσης σπουδαστή. 
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ΙΧΕ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
  
 44. Οι σπουδαστές σταθµεύουν τα οχήµατά τους στους χώρους που διατί-
θενται και καθορίζονται µε διαταγή της Σχολής. Επισηµαίνεται η προσοχή των 
σπουδαστών κατά την είσοδο και έξοδο από την πύλη της Σχολής προς αποφυγή 
τροχαίων ατυχηµάτων, καθώς η κυκλοφορία είναι πυκνή στο δρόµο προς την πό-
λη και προς το αεροδρόµιο. 
  
 45. Το Γραφείο Ασφαλείας της Σχολής χορηγεί στους σπουδαστές δελτία 
εισόδου των ΙΧ οχηµάτων τους, τόσο για λόγους ασφαλείας, όσο και για την ελεύ-
θερη είσοδό τους στη Σχολή. 
 
 46. Για την µετακίνηση των σπουδαστών, η Σχολή διαθέτει οχήµατα (λεω-
φορεία - Mini Bus), τα οποία εκτελούν καθηµερινά δροµολόγια από τη Σχολή προς 
το ΚΑΑΥ και ΚΕ∆Α. 
 
ΙΑΤΡΕΙΟ 
 
 47. Στη Σχολή λειτουργεί ιατρείο για παροχή πρωτοβάθµιας υγειονοµικής 
περίθαλψης. Σε περίπτωση απουσίας του ιατρού της σχολής, η πρωτοβάθµια υ-
γειονοµική περίθαλψη δύναται να δοθεί, από έτερο στρατιωτικό υγειονοµικό κλιµά-
κιο της περιοχής (ΣΠΣΞ - ΜΕΡΥΠ).  
 
∆ΙΑΦΟΡΑ 
 
 48. Στο χώρο του κυλικείου της Σχολής λειτουργεί µηχανή ανάληψης χρη-
µάτων (ΑΤΜ), µε υποστήριξη του συστήµατος ∆ΙΑΣ. 
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
 49. Η Σχολή διαθέτει βιβλιοθήκη µε µεγάλο αριθµό βιβλίων ποικίλου περιε-
χοµένου. Οι σπουδαστές µπορούν να δανείζονται βιβλία ή περιοδικά για µελέτη 
για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 20 ηµερών για τα βιβλία και 5 ηµερών 
για τα περιοδικά, σύµφωνα µε καθορισµένη διαδικασία.    
 

50. Λεπτοµέρειες λειτουργίας της βιβλιοθήκης όπως µέρος έκτο του παρό-
ντος.  
 
ΚΟΥΡΕΙΟ 
 
 51. Οι ώρες λειτουργίας και οι τιµές καθορίζονται από τις σχετικές διαταγές 
της Σχολής. Οι Αξκοί προµηθεύνται σχετικό κουπόνι από το κυλικείο και το προ-
σκοµίζουν στο κουρείο.  
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 52. Οι σπουδαστές προσέρχονται στο κουρείο µόνο κατόπιν ραντεβού στις 
ώρες των διαλειµµάτων. 
 
ΛΕΣΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 
 53. Η Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ) βρίσκεται απέναντι 
από το Λευκό Πύργο. 
 
  α. Οι ώρες λειτουργίας της καθηµερινά είναι για: 
 
   (1) Γεύµα από 13:00 - 15:30 ώρα και για 
 
   (2) ∆είπνο από 20:00 - 23:30 ώρα. 
 
  β. Κατά το γεύµα σερβίρεται ποικιλία έτοιµων φαγητών, ενώ κατά το 
δείπνο µόνο της ώρας. Είναι δυνατή η παραλαβή φαγητού σε πακέτο. 
 
 54. Οι σπουδαστές µπορούν επίσης να ενηµερώνονται για το µενού της 
ΛΑΦΘ, να δηλώνουν επιθυµία (παραγγελίας) και να παραλαµβάνουν το φαγητό 
σε πακέτο από το κυλικείο της Σχολής, στο τέλος της ηµέρας. 
 
 55. Λέσχη ΚΑΑΥ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΑΣ - 113 ΠΜ - 350 ΠΚΒ 
 
  Κάθε Κυριακή, κατά τη χειµερινή περίοδο λειτουργεί για το κοινό και η 
λέσχη των ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας, της 113 ΠΜ και της 350 ΠΚΒ. Κατά τις υπόλοιπες 
ηµέρες λειτουργεί για τους διαµένοντες στα ΚΑΑΥ. Κατά τη θερινή περίοδο λει-
τουργεί όλη την εβδοµάδα. 
 
 56. Εκδηλώσεις 
 
  α. Συχνά, κατά την ηµέρα του Σαββάτου, οργανώνονται στη ΛΑΦΘ 
ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις. Σ’ αυτές δίνεται η δυνατότητα ψυχαγωγίας, σε ευχά-
ριστο περιβάλλον µε τη χαµηλότερη δυνατή δαπάνη. 
 
  β. Όσοι επιθυµούν συµµετοχή το δηλώνουν απ’ ευθείας στη ΛΑΦΘ 
(τηλ. 2310-893574), µέχρι το µεσηµέρι της Παρασκευής. Οι Αξκοί µπορούν να συ-
νοδεύονται από συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα. 
 
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
 
 57. Στη Σχολή λειτουργεί δύο κυλικεία για τις ανάγκες των σπουδαστών. Οι 
δοσοληψίες πραγµατοποιούνται µε απευθείας πληρωµή και µόνο κατά τη διάρκεια 
των διαλειµµάτων, σε τιµές χαµηλές όπως καθορίζονται κάθε φορά, ανάλογα µε το 
είδος. 
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ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 58. Οι σπουδαστές µπορούν να χρησιµοποιούν το γυµναστήριο και τις α-
θλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής τις απογευµατινές ώρες από 15:00 - 20:00 κα-
θηµερινά και από 09:00 - 13:00 τις αργίες. Εντός του γυµναστηρίου υφίστανται 
αποδυτήρια και λουτρά. Λεπτοµέρειες λειτουργίας του γυµναστηρίου καθορίζονται 
σε σχετική διαταγή. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ    

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
 59. Οι γενικές οδηγίες - διάρθρωση της εκπαίδευσης µε ισχύ διαρκείας που 
διεξάγεται στη Σχολή, περιγράφονται στο Γενικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης (ΓΠΕ). 
Η ειδικότερη εκπαίδευση εκάστου εκπαιδευτικού έτους περιγράφεται στο Αναλυτι-
κό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης (ΑΠΕ).   
 
 60. Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις - διεργασίες µάθησης που λαµβάνουν 
χώρα στην Σχολή αποσκοπούν στην προαγωγή - βελτίωση των ικανοτήτων των 
σπουδαστών επί διαφόρων αντικειµένων. Η θέληση και η αποφασιστικότητα των 
σπουδαστών για µάθηση αποτελεί προϋπόθεση και πολλαπλασιαστή επιτυχίας, 
στην επίτευξη των ΑΝΣΚ, της εκπαιδευτικής λειτουργίας της Σχολής.  
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 
 61. Η Α∆ΙΣΠΟ σε συνεργασία µε τη Νοµική Σχολή του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), έεχει συνάαψει Προγραµµατική Συµφωνία Κοι-
νού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Στρατηγικές Σπουδές» 
(MSc in Strategic Studies). Αριθµός  µαθηµάτων του ΠΜΣ, αποτελούν  µέρος του 
ηµερήσιου εκπαιδευτικού πρόγραµµατος  της Σχολής, καλύπτουν αντικείµενα εκ-
παίδευσης των  ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ γνωστικών τοµέων εκπαίδευσης και τα παρακολουθεί  
το σύνολο των σπουδαστών. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος 
2022 - 23, όπως περιγράφεται στον Κανονισµό λειτουργίας. που αναρτάται στην 
ηλεκρονική πλατφόρµα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Σχολής µαζί µε την 
προκύρηξη του Κοινού ΠΜΣ, µε τις εξής κατευθύνσεις 
 

α. Ενέργεια και Βιώσιµη Ανάπτυξη.  
 
β. Επικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες (ICT). 
 
γ. ∆ιοίκηση Έργου (Project Management). 

 
 62. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάµηνα, εκ των οποίων το τελευταίο εξάµηνο θα δι-
ατίθεται για την εκπόνηση και τη συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας. 
 
 63. Οι σπουδαστές της Α∆ΙΣΠΟ  δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς την 
Α∆ΙΣΠΟ για να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα του Κοινού ΠΜΣ µε σκοπό την 
απόκτηση ∆ιπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Μ.Σ).  
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 64. Η διαδικασία εισαγωγής στο υπόψη ΠΜΣ θα υλοποιείται βάσει των 
προβλεποµένων στην προκύρηξη του ΠΜΣ και στον Κανονισµό λειτουργίας του.  
 
 65. Οι υποχρεώσεις των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 
στο ΠΜΣ περιγράφονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 66. Οι σηµαντικότερες εκπαιδευτικές µέθοδοι που χρησιµοποιεί η Σχολή 
είναι οι ακόλουθες (παρ.2, άρθρο 25 Οργανισµού της): 
 
  α. Αναρτήσεις υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της διαδικτυακής 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 

β. ∆ιαλέξεις. 
 

  γ. ∆ιαλογική συζήτηση στις αίθουσες διδασκαλίας Στο πλαίσιο αυτό 
διενεργούνται και ασκήσεις - συζητήσεις ρόλων (role play). 
 
  δ. Εκπόνηση ατοµικών, οµαδικών εργασιών. 
 
 ε. Συµµετοχή σε ασκήσεις CPX (Command - Post Exercises), CAX 
(Computer Assisted Exercises) και CMX (Crisis Management Exercises). 
 
  στ. Εκπαιδευτικά ταξίδια στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό. 
 
  ζ. Ενηµερωτικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σηµα- 
σίας για την ανάπτυξη της Χώρας. 
 
  η. Ανταλλαγή επισκέψεων µε αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού. 
 
  θ. Σεµινάρια. 
 
  ι. Μηνιαίες επισκοπήσεις. 
 
  ια. ∆ιοργάνωση ηµερίδων. 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 67. Η ελάχιστη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή είναι 10 µήνες, δηλαδή 44 
εβδοµάδες περίπου. Για την 20η ΕΣ οι χρονικές λεπτοµέριες της φοίτησης έχουν 
όπως παρακάτω: 
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α. Ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης είναι 44 εβδοµάδες, από 29 Αυγ 
22 µέχρι 30 Ιουν 23 (10 µήνες). Η κατανοµή του δε, έχει όπως παρακάτω: 

 
  (1) Φοίτηση «εξ αποστάσεως» διάρκειας 10 εβδοµάδων, από 

29 Αυγ 22 έως 04 Νοε 22. 
 
  (2) Φοίτηση µε φυσική παρουσία στη Σχολή διάρκειας 34 ε-

βδοµάδων, από 07 Νοε 22 έως 30 Ιουν 23. 
 
 β.  Αναλυτικά, ο διατιθέµενος χρόνος σε ηµέρες εκπαίδευσης και εκ-

παιδευτικές περιόδους για το εκπαιδευτικό έτος 2022 - 23, έχει ως εξής: 
 
  (1) Φοίτηση «εξ αποστάσεως»: 
 
   (α) Σύνολο ηµερών: 68 ηµέρες. 
 
   (β) Σάββατα - Κυριακές: 18 ηµέρες – Αργία 1 ηµέρα. 
 
   (γ) Σύνολο εργάσιµων ηµερών: 49 ηµέρες. 
 
  (2) Φοίτηση µε φυσική παρουσία: 
 
   (α) Σύνολο ηµερών: 236 ηµέρες. 
 
   (β) Αργίες - Άδειες: 
 
    1/ Σάββατα - Κυριακές εκτός εορτών: 60 ηµέρες. 
 
    2/ Αργίες: 4 ηµέρες: 
 
      α/ 21 Νοε 22 (Ηµέρα Ε.∆.) 
 
      β/ 27 Φεβ 23 (Καθαρά ∆ευτέρα) 
 
      γ/ 01 Μαϊ 23 (Πρωτοµαγιά) 
       
      δ/ 05 Ιουν 23 (Αγ. Πνεύµατος) 
 
     3/ Άδειες Εορτών: 22ηµ. 
 
      α/  Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς: 14 ηµ. 
 
      β/  Πάσχα (16 Απρ 23): 8 ηµέρες. 
 
     4/ Άδειες Προετοιµασίας Μελετών: 2 ηµέρες.  
 
     5/ Σύνολο Αργιών – Αδειών: 88 ηµέρες. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 68. Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια ώστε το πρόγραµµα της Σχολής να 
είναι δυναµικό και εναρµονισµένο µε τις σύγχρονες γεωπολιτικές τεχνολογικές, 
στρατηγικές, και στρατιωτικές εξελίξεις. 
  
 69. Τα αντικείµενα εκπαίδευσης της Σχολής κατανέµονται από τον Οργανι-
σµό της Σχολής στους παρακάτω Τοµείς Σπουδών: 
 
  α. Α΄ Τοµέας : Εθνική και συµµαχική επιχειρησιακή διακλαδική σχε-
δίαση, διεύθυνση, εκτέλεση και υποστήριξη διακλα- δικών επιχειρήσεων. 
 
  β. Β΄ Τοµέας : ∆ιακλαδικά δόγµατα. 
 
  γ. Γ΄ Τοµέας : Οργάνωση και λειτουργία των Ε.∆. και των Σ.Α. 
 
  δ. ∆΄ Τοµέας : Στρατηγική - γεωπολιτική - διεθνείς σχέσεις - διε- 
θνείς οργανισµοί - διεθνές δίκαιο. 
 
  ε. Ε΄ Τοµέας : Ηγεσία και διευθυντική - λήψη αποφάσεων - διαχεί- 
ριση κρίσεων - θεωρία και τεχνικές διαπραγµατεύσεων.  
 
  στ. ΣΤ΄ Τοµέας : Τεχνικές επικοινωνίας. 
   

70. Οι Τοµείς Σπουδών υποδιαιρούνται περαιτέρω σε Αντικείµενα Εκπαί-
δευσης και αυτά µε τη σειρά τους αποτελούνται από επιµέρους Μαθήµατα - Εκ-
παιδευτικές ∆ραστηριότητες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρό-
γραµµα Εκαπίδευσης (ΑΠΕ)  που συντάσσεται για κάθε εκπαιδευτικό έτος.   
 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 71. Η πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων κάθε τοµέα σπουδών δεν γί-
νεται αυτοτελώς και σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, αλλά κατά βάση παράλ-
ληλα µε άλλες δραστηριότητες και για µακρύ χρόνο. Ο προγραµµατισµός τους 
λαµβάνει υπόψη τη λογική σειρά µεταξύ των δραστηριοτήτων οµοίων αντικειµένων 
και τη συσχέτιση τους µε τις δραστηριότητες των υπολοίπων αντικειµένων.  
 
 72. Με βάση τη φύση τους, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες επίσης διαχω-
ρίζονται στη Στρατιωτική και την Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. Η οργάνωση και ο σχε-
διασµός της εκπαίδευσης αποτυπώνεται ευκρινέστερα µε βάση τη φύση της εκ-
παίδευσης και ειδικότερα επί δύο «γραµµών» εκπαίδευσης που υλοποιούνται πα-
ράλληλα. Η πρώτη αφορά τη Στρατιωτική Εκπαίδευση και η δεύτερη την Ακαδηµα-
ϊκή. 
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 73. Οι σπουδαστές της Σχολής κατανέµονται ανάλογα µε το µέγεθος της ΕΣ 
σε Εκπαιδευτικές Οµάδες (ΕΟ). Κάθε ΕΟ έχει υπεύθυνο αξιωµατικό εκπαιδευτή 
για τα αντικείµενα της αντίστοιχης Έδρας εκπαίδευσης.  
 
 74. Ο ∆ιοικητής της Σχολής, µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντού Σπουδών, 
καθορίζει ηµέρες και ώρες µέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, κατά τις οποίες οι 
Σπουδαστές ασχολούνται εντός ή εκτός της Σχολής, µε την προετοιµασία των ερ-
γασιών, των ερευνών, των µελετών τους, για την εξεύρεση επιστηµονικού υλικού, 
συνεργασία µε αρµόδιους επιτελείς άλλων υπηρεσιών, κ.λ.π. 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
 
 75. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στη Σχολή, συ-
ντάσσουν και παραδίδουν ατοµικές και οµαδικές εργασίες.  
 
 76. Για την τεχνική σύνταξης αυτών εφαρµόζουν το ∆ιακλαδικό Κανονισµό 
Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, καθώς και τις «Οδηγίες Σύνταξης Εργασιών» που 
εκδίδει η Σχολή και διαθέτει σε ηλεκτρονική µορφή στους σπουδαστές. 
 
 77. Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι προϊόν σκέψης, κρίσης 
και προσωπικής πνευµατικής εργασίας κάθε σπουδαστή. 
 
 78. Τονίζονται ιδιαίτερα τα βασικά απαγορευτικά στοιχεία, που αποτελούν 
τον εκπαιδευτικό κώδικα δεοντολογίας και είναι τα ακόλουθα:  
 
  α. Η λογοκλοπή, η αντιγραφή και η ψευδής καταχώρηση στοιχείων. 
(Λογοκλοπή είναι η ιδιοποίηση ξένης πνευµατικής εργασίας, χωρίς να τηρηθεί η 
προβλεπόµενη από τις «Οδηγίες Σύνταξης Εργασιών» της Σχολής διαδικασία).  
 
  β. Η παράδοση ατοµικών εργασιών, που µοιάζουν µε άλλες, µε το 
δικαιολογητικό της συνεργασίας. 
 
 79. Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι αποδεκτά και οι σπουδαστές ελέγχο-
νται πειθαρχικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, επιφέροντας µηδενισµό της ερ-
γασίας τους. 
  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ 
 
 80. Στην 20η ΕΣ έχει προγραµµατισθεί εκπαιδευτικό ταξίδι στην Θράκη και 
στον Έβρο από ολιγοµελείς αντιπροσωπείες περίπου τριάντα (30) σπουδαστών. 
 
 81. Εκπαιδευτικές επισκέψεις προγραµµατίζονται να γίνουν στο Εθνικό Κέ-
ντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ) και σε σχηµατισµούς του ΣΞ. Επιπλέον 



 

 

19 

δε, για το σύνολο των σπουδαστών, σε ιστορικά ή αρχαιολογικά µνηµεία της Μα-
κεδονίας (Μουσεία Θεσσαλονίκης, Βεργίνα, Ρούπελ).  
 
ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 82. Η Σχολή εφαρµόζει καθηµερινό πρόγραµµα εκπαίδευσης έξι περιόδων, 
το οποίο εφόσον απαιτηθεί, δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως ή να εφαρµοσθεί 
πρόγραµµα επτά περιόδων. Επιπλέον εφαρµόζεται πρόγραµµα ∆ευτέρας και Πα-
ρασκευής,  όπως παρακάτω:   
 

∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ  

7 ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 

1η : 08:30 –09:15 1η : 08:00 - 08:45 1η : 08:00 - 08:45 1η : 08:00 - 08:45 

2η : 09:30 - 10:15 2η : 09:00 - 09:45 2η : 09:00 - 09:45 2η : 08:55 - 09:40 

3η : 10:25 - 11:10 3η : 10:00 - 10:45 3η : 09:55 - 10:40 3η : 09:50 - 10:35 

4η : 11:20 - 12:05 4η : 11:15 - 12:00 4η : 10:55 - 11:40 4η : 10:45 - 11:25 

5η : 12:15 - 13:00 5η : 12:15 - 13:00 5η : 11:50 - 12:35 5η : 11:55 - 12:35 

6η : 13:15 - 14:00 6η : 13:15 - 14:00 6η : 12:45 - 13:30 6η : 12:45 - 13:25 

   7η : 13:35 - 14:15 

 
83. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος των σπουδαστών στις αίθουσες διδασκαλίας 

ή στο Αµφιθέατρο, µετά την είσοδο σ' αυτήν του εκπαιδευτή ή του εξωτερικού οµι-
λητή.  
 
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
 
 84. Η παρακολούθηση της προόδου και των επίδοσεων των σπουδαστών 
αποτελεί κύρια ευθύνη των Εκπαιδευτών, των ∆ντών Εδρών, του ∆ντή Σπουδών 
και του ∆ιοικητού της Σχολής. 
  
 85. Οι επίδοσεις - αξιολόγηση των σπουδαστών σε κάθε τοµέα - εκπαιδευ-
τική δρατηριότητα βαθµολογείται και συµµετέχει στη διαµόρφωση της τελικής βαθ-
µολογίας µε τα ποσοστά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα «βαθµολόγιο 
σπουδαστών», ο οποίος αναλυτικότερα παρατίθεται στις Βασικές Οδηγίες Εκπαί-
δευσης της Σχολής: 
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 86. Ενδεικτικά στοιχεία που µπορούν να προσµετρηθούν για την διαµόρ-
φωση της βαθµολογίας συµµετοχής είναι τα παρακάτω: 
 
   α. Γενική Βαθµολόγηση 
 
    (1) Βαθµός ενδιαφέροντος και ζήλου που επιδεικνύει ο 
Σπουδαστής. 
    (2) Ενεργή συµµετοχή κατά την ανάπτυξη των αντι-
κειµένων. Στη περίπτωση των οµαδικών δραστηριοτήτων, αναλόγως των καθηκό-
ντων που εκτελούν οι σπουδαστές, ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δίδεται: 
 
     (α) Στη δυνατότητα οργάνωσης και συντονισµού της 
οµάδος, για τους σπουδαστές που εκτελούν αντίστοιχα καθήκοντα. 
 
     (β) Στη δυνατότητα ενεργούς συµµετοχής στο έργο 
της οµάδος, για τους λοιπούς σπουδαστές. 
 
    (3) ∆υνατότητα του σπουδαστή να εστιάζει στο ζη-τούµενο. 
Στο πλαίσιο αυτό συνεξετάζεται η γραπτή και προφορική σύνταξη, επι-
χειρηµατολογία και πειθώ  του σπουδαστή. 
 
    (4) Βαθµός προετοιµασίας και επιµέλειας του σπου-δαστή. 
 
    (5) Ύπαρξη δοµηµένης και λογικής σκέψης η οποία στηρί-
ζεται στη κατανόηση του αντικειµένου. 
 
    (6) Ειλικρίνεια και ευθύτητα αναφορικά µε την κατα-νόηση 
ή όχι του αντικειµένου. 
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    (7) Ύπαρξη κριτικής και συνθετικής εποικοδοµητικής σκέ-
ψης στην επιχειρηµατολογία που κατά περίπτωση χρησιµοποιεί. 
 
    (8) Πρωτοτυπία στην προσέγγιση και επίλυση των προ-
βληµάτων 
 
    (9) Ενεργή συµµετοχή κατά την διεξαγωγή εκπαιδευ-τικών 
ηµερίδων.  
 
    (10) Η προσαρµογή σε χρονικούς και άλλης φύσης πε-
ριορισµούς και η τήρηση αυτών.  
 
   β. Αρνητική Βαθµολόγηση 
 
    (1) Προσπάθεια µονοπώλησης του ενδιαφέροντος του εκ-
παιδευτή. 
 
    (2) Άσκοπη παράθεση προσωπικών εµπειριών ή α-
πόπειρα χρησιµοποίησης του βαθµού ή της αρχαιότητάς του, µε σκοπό την δηµι-
ουργία θετικών εντυπώσεων. 
 
    (3) Αδυναµία να κατανείµει ορθολογικά και αναλογικά το 
έργο που έχει ανατεθεί. 
 
    (4) Μη τήρηση των ηθικών αλλά και ουσιαστικών κα-νόνων 
συµπεριφοράς, όπως οικειοποίηση του έργου άλλων σπουδαστών, αντι-γραφή 
κατά τις γραπτές εξετάσεις, πλαγιαρισµός κατά τη συγγραφή εργασιών, έλ-λειψη 
ευγένειας.  
 
    (5) Αδικαιολόγητες απουσίες ή καθυστερήσεις να προσέλ-
θει στην εκπση. 
 
    (6) Ενασχόληση του σπουδαστή µε άλλες δραστηριό-τητες 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εκπσης. 
 
    (7) Άσχετες, ακατάλληλες ή και εµπαθείς ερωτήσεις προς  
οµιλητές και καθηγητές. 
  
 87. Η Έκθεση Αξιολόγησης Σπουδαστή συντάσσεται από τη ∆ιοίκηση και 
βασίζεται στις παραπάνω αξιολογήσεις, την προσωπική αντίληψη όσον αφορά 
στις ικανότητες του σπουδαστή για εκτέλεση επιτελικής εργασίας, ορθολογική 
σκέψη, την οξύτητα της κρίσης του, την ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων, κα-
θώς και τα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.  
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 88. Η συµµετοχή των σπουδαστών στις εξετάσεις και η εκπόνηση των ατο-
µικών διατριβών και εργασιών είναι υποχρεωτική. Οι σπουδαστές οι οποίοι για 
οποιαδήποτε λόγο δεν προσέρχονται στις εξετάσεις ή δεν παραδίδουν τα γραπτά 
των εξετάσεων, τις διατριβές ή τις εργασίες τους, θεωρούνται αποτυχόντες. Κατ' 
εξαίρεση, σε περίπτωση απουσίας από γραπτή εξέταση ή αδυναµίας παράδοσης 
ή παρουσίασης διατριβής ή εργασίας στην οριζόµενη ηµεροµηνία για αποδεδειγ-
µένους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρούς λόγους υγείας, είναι δυνατή η εξέταση 
των σπουδαστών ή η παράδοση ή παρουσίαση των διατριβών και εργασιών τους 
σε διαφορετική ηµεροµηνία, κατόπιν έγκρισης του ∆ιοικητή της Σχολής. 
 
 89. Ο ∆ιοικητής της Σχολής µετά από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συµβου-
λίου, µπορεί να προτείνει, µε αιτιολογηµένη αναφορά του προς το Γενικό Επιτελείο 
Εθνικής Άµυνας, τη διακοπή της φοίτησης οποιουδήποτε σπουδαστή, που η επί-
δοση ή η συµπεριφορά τουδεν είναι η αρµόζουσα.  
 
 90. ∆ιαγράφεται από τη Σχολή, αφού τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, κάθε 
σπουδαστής που απουσιάζει από τα δια φυσικής παρουσίας µαθήµατα για περισ-
σότερες του 1/10 των ηµερών εκπαίδευσης, συνυπολογιζοµένων αθροιστικά και 
των περιόδων απουσίας.  
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 91. Οι εργασίες που ανατίθενται στους σπουδαστές από τη Σχολή, αξιολο-
γούνται από δύο τουλάχιστον εκπαιδευτές. 
 
 92. Η τελική βαθµολογία κάθε εργασίας είναι ο µέσος όρος (ΜΟ) της βαθ-
µολογίας των δύο Εκπαιδευτών. 
 
 93. Η βαθµολογική κλίµακα που χρησιµοποιείται είναι:  
 
  α. Άριστα   95 - 100 
  β. Λίαν Καλώς  75 - 94,99 
  γ. Καλώς   60 - 74,99 
  δ. Μετρίως   50 - 59,99 
  ε. Αποτυχών    0 - 49,99 
 
 94. Οι σπουδαστές που συγκεντρώνουν, µε βάση τις ατοµικές επιδόσεις 
τους βαθµολογία:  
 

α. «Άριστα» και «λίαν καλώς», θεωρούνται ευδοκίµως αποφοιτήσα-
ντες από τη Σχολή, τους απονέµεται το πτυχίο και το διακριτικό της και είναι κα-
τάλληλοι για διακλαδικοί επιτελείς και εκπαιδευτές των Σχολών Πολέµου των κλά-
δων των Ε.∆. και της Α∆ΙΣΠΟ. 
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β. «Καλώς» και «µετρίως», θεωρούνται  αποφοιτήσαντες από τη 

Σχολή, τους απονέµεται το πτυχίο και το διακριτικό της και είναι κατάλληλοι για δι-
ακλαδικοί επιτελείς. 

 
γ. «Αποτυχόντες», δεν τους απονέµεται πτυχίο και διακριτικό της 

Σχολής και δε θεωρούνται κατάλληλοι για διακλαδικοί επιτελείς. 
 
 95. Κοινοποίηση Βαθµολογίας 
 
  α. Η Σχολή κοινοποιεί σε κάθε σπουδαστή τη βαθµολογία που πέτυ-
χε. Ο ∆ντής Σπουδών δίνει τις αναγκαίες διευκρινίσεις στους σπουδαστές για τη 
βαθµολογία, είτε µε ανακοινώσεις σε όλους, είτε χωριστά, αν κρίνει αυτό σκόπιµο.  
 
  β. Αναφορές σπουδαστών για αναβαθµολόγηση, γίνονται δεκτές µό-
νο για να εξακριβωθεί αν έγινε υπολογιστικό λάθος. 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
  
 96. Γενικά 
 
  α.  Κατά τη διάρκεια της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης η Σχολή πα-
ρέχει µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας διάφορα αδιαβάθµητα εκπαιδευτικά βοηθή-
µατα. 
 

β. Κατά τη διάρκεια της δια φυσικής παρουσίας εκπαίδευσης, η Σχο-
λή χορηγεί στους σπουδαστές, διάφορα εκπαιδευτικά βοηθήµατα (φυλλάδια, κα-
νονισµούς, δόγµατα) απαραίτητα για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Τα βοηθήµα-
τα αυτά µετά το τέλος της εκπαίδευσης επιστρέφονται στη Σχολή, όπως αυτό κα-
θορίζεται µε διαταγή. 
 

97. Εκπαιδευτικά Υλικά - Εξοπλισµός Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 
 
  Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας (ΕΟ), υπάρχουν τα αναγκαία εκπαιδευτι-
κά υλικά και µέσα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 

98. Θέµατα Πληροφορικής 
 
  α. Γενικά 
 
   (1) Η Σχολή επιδιώκει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 
την εκµετάλλευση της τεχνολογίας της πληροφορικής, για την αναβάθµιση της 
ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
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   (2) Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, για την ηλεκτρονική 
υποστήριξη των σπουδαστών και την εξυπηρέτηση του έργου της µόνιµης δύνα-
µης, στη Σχολή λειτουργούν τα ακόλουθα δίκτυα: 
 
    (α) Εσωτερικό δίκτυο (Intranet): 
     Το εσωτερικό δίκτυο της Σχολής αποτελεί ένα τοπικό 
δίκτυο, υψηλής  διαβάθµισης, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή και ταχεία µεταφορά 
δεδοµένων, µεταξύ του Επιτελείου της Σχολής και µεταξύ του Επιτελείου της Σχο-
λής και των σπουδαστών. Οι υπολογιστές που ανήκουν στο εσωτερικό δίκτυο δεν 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατά τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις. 
 
    (β) Ενσύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (Internet): 
     Η πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους σπουδαστές, είναι 
εφικτή µέσω των Η/Υ που βρίσκονται στο χώρο της αίθουσας πληροφορικής και 
τη βιβλιοθήκη. Το δίκτυο αυτό είναι αδιαβάθµητο και απαγορεύεται/είναι αδύνατη η 
τήρηση διαβαθµισµένων αρχείων και κάθε µορφής υπηρεσιακών εγγράφων στους 
εν λόγω Η/Υ. Επισηµαίνεται ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι ελεγχόµενη κατά 
τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία. 
 
    (γ) Ασύρµατο ∆ίκτυο Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (Wi-Fi): 
     Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών στη 
Σχολή λειτουργεί ασύρµατο δίκτυο, µέσω του οποίου είναι εφικτή η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, από τους προσωπικούς Η/Υ των σπουδαστών. Το δίκτυο αυτό λειτουρ-
γεί στον προαύλιο χώρο της Σχολής, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι ελεγ-
χόµενη κατά τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία. 
 
    (δ) Πρόσβαση σε επιστηµονικά περιοδικά/ιστότοπους: 
     Σε συνεργασία µε το ΑΠΘ, παρέχεται στους σπουδα-
στές, δυνατότητα αποµακρυσµένης σύνδεσης µε το Πανεπιστήµιο, διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου, πρόσβαση σε συνδροµητικά περιοδικά, προσωπική ι-
στοσελίδα στο ΑΠΘ κλπ. 
 
    (ε) Τονίζεται ότι η οποιαδήποτε χρήση των δικτύων (εν-
σύρµατο - ασύρµατο) απαγορεύεται να πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια των 
ωρών διδασκαλίας τόσο στις αίθουσες όσο και στο αµφιθέατρο της Σχολής.  
 
  β. ∆ιαδικτυακοί τόποι Σχολής (αδιαβάθµητοι). 
 
   (1) Η επίσηµη ιστοσελίδα της Σχολής, που απευθύνεται στο ευ-
ρύ κοινό, είναι στη διεύθυνση http://www.adispo.mil.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή υ-
πάρχουν πληροφορίες για τη ∆ιοίκηση, τη δοµή, τα νέα και τις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες της Σχολής. 
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   (2) Για την περίοδο της διαδικτυακής µάθησης, καθώς και κατά 
την φυσική παρουσία των σπουδαστών στη Σχολή λειτουργεί η ιστοσελίδα της  
τηλεκπαίδευσης-ενηµέρωσης σπουδαστών στη διεύθυνση https://eadispo.army.gr.  
Σε αυτή την πλατφόρµα οι εκπαιδευτές µπορούν να διεξάγουν διδασκαλία µαθη-
µάτων, να παρέχουν τα σχετικά βοηθήµατα, να δέχονται και να επιλύουν απορίες 
επί του µαθήµατος και να αναθέτουν εργασίες. Οι εκπαιδευόµενοι επιπρόσθετα 
µπορούν να αυτοαξιολογούνται και να βρίσκονται σε επαφή µε τον εκπαιδευτή 
από οποιονδήποτε χώρο. Επίσης κατά την φυσική παρουσία των σπουδαστών 
λειτουργεί ως ιστοσελίδα ενηµέρωσης µε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται από 
τις Έδρες και τα τµήµατα της Σχολής. Η είσοδος στην εφαρµογή επιτυγχάνεται µε 
λογαριασµό, ο οποίος παρέχεται στους σπουδαστές, µετά την καταχώρηση των 
στοιχείων τους από τους ιδίους, σύµφωνα µε τη διαταγή πρόσκλησης τους του 
ΓΕΕΘΑ.  
 
   (3) Κατά την λειτουργία των διεθνών σχολείων που διεξάγονται 
είτε µε ευθύνη της Σχολής είτε στο πλαίσιο συνεργασίας µε λοιπούς φορείς έχουν 
δηµιουργηθεί αντίστοιχες ιστοσελίδες που παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορί-
ες. Οι ιστοσελίδες αυτές ενεργοποιούνται και ενηµερώνονται κατά την διάρκεια των 
αντίστοιχών σχολείων. Φιλοξενούνται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Σχολής στη 
διεύθυνση  http://www.adispo.mil.gr 
 
  γ. Προϋποθέσεις 
 
   Η Σχολή απαιτεί οι παραδιδόµενες εργασίες να προετοιµάζονται 
σε Η/Υ θεωρώντας ότι οι σπουδαστές έχουν τις απαραίτητες γνώσεις χειρισµού 
Η/Υ και εφαρµογών γραφείου. 
 
  δ. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Τµήµατος Πληροφορικής 
 
   Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στο αντίστοιχο Ενηµερωτικό Φυλ-
λάδιο Νέου Σπουδαστή, του Τµήµατος Πληροφορικής που αποστέλλεται µε µήνυ-
µα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους σπουδαστές. 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
 
 99. Γενικά 
 
  α. Οι καλούµενοι Αξκοί για εκπαίδευση κατ’ έτος αποτελούν µια Εκ-
παιδευτική Σειρά µε αύξοντα αριθµό (πχ 1η ΕΣ, 2η ΕΣ κλπ). 
 
  β. Για την εξασφάλιση καλύτερης συµµετοχής, παρακολούθησης, 
προτροπής στη συνεργασία µεταξύ των σπουδαστών, η εκπαίδευση στη Σχολή 
πραγµατοποιείται στις Εκπαιδευτικές Οµάδες (ΕΟ), στις οποίες κατανέµονται Αξ-
κοι  από κάθε Κλάδο αναλογικά. 
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 100.  Κατά τη διάρκεια επιτελικών - τακτικών ασκήσεων και ανάλογα µε τον 
σκοπό - οργάνωση της διεξαγοµένης άσκησης, η εκπαίδευση δεν υλοποιείται στις 
ΕΟ αλλά συγκροτούνται κατά περίπτωση, Επιτελικές Οµάδες Ασκήσεων (ΕΟΑ). 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΣ ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
  
 101.  Καθήκοντα Αρχηγού Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) 
 
  α. Ο αρχαιότερος σπουδαστής κάθε ΕΣ ορίζεται Αρχηγός της, καθώς 
και Αρχηγός της 1ης ΕΟ. 
 
  β. Αποτελεί τον σύνδεσµο µεταξύ της ∆ιοίκησης της Σχολής και των 
σπουδαστών για θέµατα εκπαίδευσης, διοίκησης, υπηρεσίας, εθιµοτυπίας και λοι-
πών εκδηλώσεων. 
 
  γ. Ανακοινώνει στους σπουδαστές διαταγές και οδηγίες της Σχολής. 
 
  δ. Στις γενικές προσκλήσεις της Σχολής, λαµβάνει προσκλητήριο και 
αναφέρει σχετικά την παρουσία των σπουδαστών. 
 
  ε. Εισηγείται αρµοδίως για τυχόν αιτήµατα γενικής φύσεως, αναφο-
ρές και ανάγκες των σπουδαστών. 
 
  στ. Συνεργάζεται µε τους Αρχηγούς των άλλων Εκπαιδευτικών Οµά-
δων, µε το Επιτελείο, τις Έδρες Εκπαίδευσης και τα λοιπά όργανα της Σχολής. 
 
 102. Καθήκοντα Αρχηγού ΕΟ 
 
  α. Ο αρχαιότερος σπουδαστής κάθε ΕΟ, ορίζεται Αρχηγός της ΕΟ. 
 
  β. Είναι ο άµεσος σύµβουλος και βοηθός του αρχηγού της ΕΣ, δια 
µέσου του οποίου υποβάλλει στη ∆ιοίκηση της Σχολής εισηγήσεις και προτάσεις. 
Λαµβάνει τις αναγκαίες οδηγίες και διαταγές - ανακοινώσεις, τις οποίες κοινοποιεί 
στους σπουδαστές. 
 
  γ. Μεριµνά για την οµαλή λειτουργία της ΕΟ του. Ευθύνεται για τα 
εκπαιδευτικά υλικά και µέσα της ΕΟ, της ασφάλεια και λειτουργικότητα της αίθου-
σας (καθαριότητα, ευταξία, φώτα, παράθυρα, κλπ), βοηθούµενος από το Σπουδα-
στή υπηρεσίας. 
 
  δ. Βοηθά τους αξκούς εκπαιδευτές σε θέµατα προπαρασκευής και 
διεξαγωγής της εκπαίδευσης. 
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  ε. Ορίζει εκ περιτροπής τον σπουδαστή υπηρεσίας κατά εβδοµάδα ο 
οποίος υποβάλλει καθηµερινά ηλεκτρονικά το Ηµερήσιο ∆ελτίο Σπουδαστών της 
ΕΟ του µέχρι 08:05 ώρα καθηµερινά και τυχόν βλάβες - φθορές της αίθουσας του 
για αποκατάσταση. 
 
  στ. Συγκεντρώνει και υποβάλλει όλες τις προτάσεις των σπουδαστών 
της ΕΟ του στο τέλος κάθε άσκησης ή εκπαιδευτικής περιόδου, όπως και πριν την 
αποφοίτηση για τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
 
 103. Καθήκοντα Σπουδαστών 
 
  α. Βασική υποχρέωση των σπουδαστών είναι η συνεχής προσπά-
θεια, ώστε µε την µελέτη να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και να αναπτύξουν 
τις ικανότητες για τον χειρισµό των πάσης φύσεως προβληµάτων και καταστάσε-
ων στην ενάσκηση των µελλοντικών επιτελικών και διοικητικών τους καθηκόντων. 
 
  β. Υποβάλλουν κάθε υπηρεσιακή - προσωπική αίτηση, διοικητικής ή 
εκπαιδευτικής φύσεως, ηλεκτρονικά στο Γρ. Εκπαίδευσης έτσι ώστε έγκαιρα να 
αντιµετωπίζεται από την ιεραρχία. 
 
  γ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απουσία από την εκπαίδευση, πλην 
της περιπτώσεως ασθενείας ή έκτακτης ανάγκης, η οποία πρέπει να αναφέρεται 
τηλεφωνικά από τον ίδιο πρίν  την έναρξη της εκπαιδεύσεως (08:00), στο Τµήµα 
Εκπαίδευσης της Σχολής και ειδικότερα στο Γραφείο Σπουδαστών (τηλ. 2310-
001033-34, εσωτ. 1033-34). Εφιστάται η προσοχή των σπουδαστών για τις περι-
πτώσεις ασθένειας, ότι είναι υποχρεωτική η επικοινωνία µε τον ιατρό της Σχολής, 
σε κάθε περίπτωση πριν από τις 08:00, στο τηλέφωνο 2310 001054. 
 
  δ. Απαγορεύεται αυστηρώς η είσοδος των σπουδαστών στα γραφεία 
των Εδρών και των Τµηµάτων, εκτός αν κληθούν ονοµαστικά. 
 
  ε. Κατά την είσοδο των εκπαιδευτών, ∆ντών Εδρών, ∆ντού Σπου-
δών, Υδκτού και ∆κτού της Σχολής στις αίθουσες των Εκπαιδευτικών Οµάδων, ε-
πιβάλλεται από όλους, όπως επιδεικνύουν αρµόζουσα στάση και συµπεριφορά. 
Στην περίπτωση εισόδου του ∆κτού της Σχολής, ο εκπαιδευτής (ή ο αρχαιότερος 
σπουδαστής), διατάσσει «ΠΡΟΣΟΧΗ» και ενηµερώνει για το αντικείµενο εκπαί-
δευσης και την εξέλιξή του. 
 
  στ. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα και η κατανάλωση κάθε εί-
δους ποτών και τροφίµων στις αίθουσες των ΕΟ, στην αίθουσα Πληροφορικής, 
στο Αµφιθέατρο και στη Βιβλιοθήκη. 
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  ζ. Αναλαµβάνουν καθήκοντα ΑΕΕΑΣ της Σχολής, κατόπιν ορισµού 
τους από το Τµήµα Προσωπικού (πλην των περιόδων των εορτών Χριστουγέννων 
- Πάσχα). 
 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
 
 104. Από τη Σχολή επισηµαίνονται ιδιαίτερα τα εξής: 
 
  α. Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση 
 
   (1) Η χρησιµοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρµας εκπαίδευ-
σης για την παρακολούθηση των διδασκοµένων αντικειµένων είναι υποχρεωτική 
και θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά από τη Σχολή. 
 

(2) Μέσω της υπόψη πλατφόρµας οι σπουδαστές δύνανται να 
προβαίνουν σε αυτοαξιολόγηση και να υποβάλουν τις ανατιθέµενες εργασίες. 
 

(3) Τα διδαχθέντα αντικείµενα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στην Α∆ΙΣΠΟ. Η 
αξιολόγηση τους αποτελεί µέρος αυτής του αντίστοιχου τοµέα σπουδών.  

 
  β. Εκπαίδευση δια φυσικής παρουσίας 
 
   (1) Η συστηµατική µελέτη και προπαρασκευή των σπουδαστών 
στα αντικείµενα της επόµενης ηµέρας. 
 
   (2) Η καλόπιστη και εποικοδοµητική συµµετοχή στη συζήτηση 
των διαφόρων θεµάτων. 
 
   (3) Η επιµεληµένη και άψογη προπαρασκευή και εµφάνιση κάθε 
εργασίας που παραδίδεται. 
 
   (4) Η σχολαστική και χωρίς απουσίες παρακολούθηση του προ-
γράµµατος εκπαίδευσης. 
 
   (5) Η έντονη και συνεχής προσπάθεια των σπουδαστών για κι-
νητοποίηση των διανοητικών τους δυνάµεων, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των 
ηθικών, ψυχικών και επαγγελµατικών προσόντων, πάντοτε µέσα στα πλαίσια των 
κανονισµών και διαταγών. 
 
   (6) Η άψογη εµφάνιση και συµπεριφορά των σπουδαστών σε 
κάθε εκδήλωση εντός και εκτός της Σχολής. 
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  (7) Όλα τα έγγραφα εκπαίδευσης που χορηγούνται από τη Σχο-
λή, θεωρούνται διαβαθµισµένο υλικό και πρέπει να τύχουν αναλόγου χειρισµού. 

 
  (8) Οι σπουδαστές έχουν προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη και 

χειρισµό των φυλλαδίων και ασκήσεων που χορηγούνται από τη Σχολή και διατη-
ρούν στην κατοχή τους, µετά την αποφοίτηση. 
 
   (9) Όσα από τα βοηθήµατα, φυλλάδια και ασκήσεις δεν θεωρού-
νται χρήσιµα στους σπουδαστές, επιστρέφονται στο τµήµα εκπαίδευσης της Σχο-
λής για καταστροφή. 
 
   (10) Απαγορεύεται η µαγνητοφώνηση της διδασκαλίας και των 
διαλέξεων στο αµφιθέατρο, στις αίθουσες διδασκαλίας και οπουδήποτε αλλού. 
 
   (11) Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων στις αί-
θουσες διδασκαλίας και στο αµφιθέατρο της σχολής. Επίσης απαγορεύεται η χρή-
ση προσωπικού Η/Υ ή Tablet στο χώρο του αµφιθεάτρου και στις αίθουσες διδα-
σκαλίας. 
    
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
 
 105.  Σε όλους τους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδοκίµως απονέµε-
ται: 
 
  α. Πτυχίο ∆ιακλαδικού Επιτελούς. 
 
  β. ∆ιακριτικά σήµατα αποφοίτων Α∆ΙΣΠΟ (ορθογώνιο, πολύγωνο) τα 
οποία φέρονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανονισµών περί στολών. 
 
 106.  Το πτυχίο υπογράφεται από το ∆ιοικητή της Σχολής και τον Αρχηγό 
ΓΕΕΘΑ και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα του ΓΕΕΘΑ. 
 
  107.  Η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών αποτελεί το ορόσηµο στη δια-
δικασία της Εκπαιδευτικής Σειράς και σφραγίζει την προσπάθεια των σπουδα-
στών. Η οργάνωση λαµβάνει επίσηµο χαρακτήρα καθώς η απονοµή των πτυχίων 
προβλέπεται να γίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας ή τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.    
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
Ο∆ΗΓΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Ε∆ΡΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
Ε∆ΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 108. Η Έδρα Στρατιωτικών Σπουδών (ΕΣΣ) συνεργάζεται µε την Έδρα Ακα-
δηµαϊκών Σπουδών (ΕΑΣ), προκειµένου να φέρει εις πέρας µε επιτυχία την απο-
στολή και τους σκοπούς, όπως αυτοί καθορίζονται από το άρθρο 1 του οργανι-
σµού της Σχολής. Συγκεκριµένα είναι αρµόδια για το συντονισµό, τη σχεδίαση και 
την υλοποίηση της εκπαίδευσης, των κάτωθι γνωστικών τοµέων: 
 
  α. A΄ Γνωστικός τοµέας: Εθνική και συµµαχική επιχειρησιακή δια-
κλαδική σχεδίαση, διεύθυνση, εκτέλεση και υποστήριξη διακλαδικών επιχειρήσε-
ων.  
 
  β. Β΄ Γνωστικός τοµέας: ∆ιακλαδικά δόγµατα. 
 
  γ. Γ΄ Γνωστικός τοµέας: Οργάνωση και λειτουργία των Ε∆ και των 
ΣΑ. 
 
 109. Οι ανωτέρω γνωστικοί τοµείς υποδιαιρούνται περεταίρω σε αντικείµενα 
διδασκαλίας και µαθήµατα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 
 

α. Α΄ Γνωστικός Τοµέας  
 

(1) Ο Εκπαιδευτικός Σκοπός της Σχολής (ως παρ. 2 του 1ου άρ- 
θρου του οργανισµού της) που υλοποιείται από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του τοµέα είναι η προαγωγή της ικανότητας των σπουδαστών στη σχεδίαση, διεύ-
θυνση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε   
εθνικό και συµµαχικό πλαίσιο. 
 

(2) Οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι, η επίτευξη των οποίων επιφέρει την  
υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού είναι οι ακόλουθοι: 
 

(α) Κατανόηση του θεσµικού πλαισίου της διακλαδικής επι- 
χειρησιακής σχεδίασης. 
 

(β) Κατανόηση της διεύθυνσης, εκτέλεσης και υποστήριξης  
των διακλαδικών επιχειρήσεων καθώς και της συµβολής των κλάδων σ’ αυτές.  
 

(γ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτέλεσης των βασικών λειτουρ- 
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γιών της επιχειρησιακής σχεδίασης µελλοντικών και τρεχουσών επιχειρήσεων. 
 

(δ) Ανάπτυξη ικανοτήτων επί της διεύθυνσης και διεξαγω- 
γής διακλαδικών επιχειρήσεων. 
 

(ε) ∆ιαµόρφωση ενιαίου πνεύµατος και συναντίληψης κατά  
τη σχεδίαση, διεύθυνση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων καθώς και της 
αναγκαιότητας δηµιουργίας συνεργειών µεταξύ των κλάδων. 
 

(3) Για την επίτευξη των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Στόχων επιλέ- 
γονται οι ακόλουθες βασικές Εκπαιδευτικές Μέθοδοι: 
 

(α) Ανάρτηση υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της δια- 
δικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 

(β) ∆ιαλέξεις. 
 

(γ) Πρακτική εφαρµογή, µε συµµετοχή σε ασκήσεις  CPX  
(Command - Post Exercises) και CAX (Computer Assisted Exercises). 
 

(4) Τα Αντικείµενα Εκπαίδευσης για την επίτευξη των εν λόγω  
εκπαιδευτικών στόχων είναι:  
 

(α) Εθνική ∆ιακλαδική Επιχειρησιακή Σχεδίαση.  
∆ιδάσκεται ο Εθνικός ∆ιακλαδικός Κανονισµός Επιχειρησιακής Σχεδίασης ∆Κ 2-1/ 
2012/ΓΕΕΘΑ και γίνεται πρακτική εφαρµογή στην εκπόνηση ∆ιακλαδικού Επιχει-
ρησιακού Σχεδίου.  
 

(β) ∆ιεξαγωγή Εθνικών ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων.  
Παρουσιάζονται κλαδικά και διακλαδικά θέµατα που σχετίζονται και επιδρούν στη 
διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων και γίνεται πρακτική εφαρµογή της διεύθυν-
σης και διεξαγωγής Εθνικών ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων. 
 

(γ) Συµµαχική ∆ιακλαδική Επιχειρησιακή Σχεδίαση.  
Γίνεται συγκριτική παρουσίαση της συµµαχικής επιχειρησιακής σχεδίασης (ΝΑΤΟ 
και ΕΕ) µε την Εθνική, και γίνεται πρακτική εφαρµογή της διεύθυνσης Συµµαχικών 
Επιχειρήσεων ∆ιατήρησης – Επιβολής της Ειρήνης. 
 

(5) Τα Μαθήµατα που υλοποιούν τα αντικείµενα εκπαίδευσης εί- 
ναι: 
 

(α) Θεωρία Εθνικής ∆ιακλαδικής Επιχειρησιακής Σχεδία- 
σης. 
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(β) Άσκηση Εθνικής ∆ιακλαδικής Επιχειρησιακής  
Σχεδίασης. 
 

(γ) Θεωρία ∆ιεξαγωγής Εθνικών ∆ιακλαδικών Επιχει- 
ρήσεων. 
 

(δ) Άσκηση ∆ιεξαγωγής Εθνικών ∆ιακλαδικών Επιχει- 
ρήσεων. 
 

(ε) Άσκηση Σχεδίασης - ∆ιεξαγωγής Επιχειρήσεων (JTLS). 
 

(στ) Θεωρία Συµµαχικής ∆ιακλαδικής Επιχειρησιακής  
Σχεδίασης. 
 

(ζ) Άσκηση Συµµαχικής ∆ιακλαδικής Επιχειρησιακής  
Σχεδίασης. 
 

β. Β΄ Γνωστικός Τοµέας  
 

(1) Ο Εκπαιδευτικός Σκοπός της Σχολής (ως παρά.2 του 1ου  
άρθρου του οργανισµού της) που υλοποιείται από τις εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες του τοµέα είναι η σπουδή των ∆ιακλαδικών ∆ογµάτων και Κανονισµών. 
 

(2) Οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι, η επίτευξη των οποίων επιφέρει την  
υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού είναι οι ακόλουθοι: 
 

(α) Κατανόηση  των  «θεµελιωδών αρχών»,  µε  βάση  τις 
οποίες οι Ε∆ σχεδιάζουν και πραγµατοποιούν τις διακλαδικές επιχειρήσεις, σε   
Εθνικό και Συµµαχικό πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένου του θεσµικού πλαισίου των 
διαδικασιών του αµυντικού σχεδιασµού.  
 

(β) ∆ιαµόρφωση συναντίληψης επί διακλαδικών θεµάτων. 
 

(3) Για την επίτευξη των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Στόχων επιλέ- 
γονται οι ακόλουθες βασικές Εκπαιδευτικές Μέθοδοι: 
 

(α) Ανάρτηση υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της δια- 
δικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 

(β) ∆ιαλέξεις. 
 

(γ) Σπουδή - µελέτη επιλεγµένων ∆ιακλαδικών ∆ογµάτων  
και Κανονισµών, Εθνικών και Συµµαχικών. 
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(δ) Εκπόνηση συναφών ατοµικών – οµαδικών µελετών και  
εργασιών (σεµιναρίων, περιπτωσιολογικών µελετών κλπ) και παρουσίαση - διαλο-
γική συζήτηση στις αίθουσες διδασκαλίας. 
 

(4) Το Αντικείµενο Εκπαίδευσης για την επίτευξη των εν λόγω 
εκπαιδευτικών στόχων είναι το «∆ιακλαδικά ∆όγµατα – Κανονισµοί». Παρουσιάζο-
νται και αναλύονται τα βασικά και τα κύρια ∆ιακλαδικά ∆όγµατα και επιλεγµένα θέ-
µατα από τα εξειδικευµένα ∆όγµατα που σχετίζονται µε τις εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες των «Α» και «Γ» γνωστικών τοµέων καθώς και θέµατα - διαδικασίες αµυ-
ντικού σχεδιασµού µε ιδιαίτερη έµφαση στον προσδιορισµό των επιχειρησιακών 
απαιτήσεων, την προτεραιοποίηση των ελλείψεων και της µετατροπής τους, µέσω 
ανάλυσης σεναρίων εκδήλωσης απειλών, σε προτάσεις απόκτησης νέων αµυντι-
κών µέσων, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις τυποποίησης και διαλειτουργικό-
τητας. Αποτελεί συνέχεια της ΠΕΑ και της ΕΘΣΣ, που αναπτύσσονται στον «∆» 
γνωστικό τοµέα.  
 

(5) Τα Μαθήµατα που υλοποιούν το αντικείµενο εκπαίδευσης εί- 
ναι: 
 
    (α) Εθνικά ∆ιακλαδικά ∆όγµατα – Κανονισµοί. 
 
    (β) Συµµαχικά ∆ιακλαδικά ∆όγµατα – Κανονισµοί. 
 
    (γ) Θέµατα - ∆ιαδικασίες Αµυντικού Σχεδιασµού. 
 

γ. Γ΄ Γνωστικός Τοµέας  
 

(1) Οι Εκπαιδευτικοί Σκοποί της Σχολής (ως παρά.2 του 1ου άρ- 
θρου του οργανισµού της) που υλοποιούνται από τις εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες του τοµέα είναι: 
 

(α) Η ενηµέρωση και κατανόηση της δοµής και των δυνατο- 
τήτων των Ε∆ και των λοιπών µη στρατιωτικών διαθέσιµων µέσων για την πλέον 
αποτελεσµατική σχεδίαση σύγχρονων διακλαδικών επιχειρήσεων, σε επιχειρησια-
κό και στρατηγικό επίπεδο. 
 

(β) Η ανάλυση των διαδικασιών χειρισµού κρίσεων, τόσο  
σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρµογής, σε στρατιωτικό στρατηγικό 
και επιχειρησιακό επίπεδο. 
 

(2) Οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι, η επίτευξη των οποίων επιφέρει την  
υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών είναι οι ακόλουθοι: 
 

(α) Γνώση των βασικών στοιχείων της δοµής των Ε∆ και  
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των ΣΑ σε στρατιωτικό στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο (ΓΕ, Μείζονες ∆ιοι-
κήσεις κλπ). 
 

(β) Κατανόηση των λειτουργιών του Εθνικού Συστήµατος  
κινητοποίησης Ε∆, σε επιχειρησιακό και στρατιωτικό στρατηγικό επίπεδο. 
 

(γ) Ανάπτυξη επιτελικών ικανοτήτων επί της διαδικασίας  
µετάβασης των Ε∆ από την ειρηνική στην πολεµική λειτουργία τους.  
 

(δ) ∆ηµιουργία ενιαίου πνεύµατος και συναντίληψης µεταξύ  
των Κλάδων των Ε∆ και των ΣΑ. 
 

(3) Για την επίτευξη των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Στόχων επιλέ- 
γονται οι ακόλουθες βασικές Εκπαιδευτικές Μέθοδοι: 
 

(α) ∆ιαλέξεις.  
 

(β) Πρακτική εφαρµογή, Crisis Management Exercise  
(CMX). 
 

(γ) Εκπόνηση συναφών ατοµικών – οµαδικών µελετών και  
εργασιών (σεµιναρίων, περιπτωσιολογικών µελετών κλπ) και παρουσίαση - διαλο-
γική συζήτηση στις αίθουσες διδασκαλίας. 
 

(4) Τα Αντικείµενα Εκπαίδευσης για την επίτευξη των εν λόγω  
εκπαιδευτικών στόχων είναι:  
 

(α) Οργάνωση και λειτουργία Ε∆ - ΣΑ. Πραγµατοποιού- 
νται ενηµερώσεις από οµιλητές των ΓΕ και Μειζόνων ∆ιοικήσεων και των ΣΑ.  
 

(β) Σύστηµα Χειρισµού Κρίσεων - Κινητοποίησης Ε∆.  
Παρουσιάζονται σε στρατιωτικό στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, θέµατα ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των βασικών επιτελικών φορέων του συστήµατος αντιµε-
τώπισης κρίσεων, µε σκοπό την κατανόηση των φάσεων της µετάβασης των Ε∆ 
από την ειρηνική στην πολεµική λειτουργία τους και πλαισιώνεται µε πρακτική   
εφαρµογή διαδικασιών χειρισµού κρίσεων – κινητοποίησης των Ε∆, Crisis 
Management Exercise (CMX), σε εικονικό περιβάλλον. Σχετίζεται µε τα εκπαιδευ-
τικά αντικείµενα του «Ε» γνωστικού τοµέα. 
 

(5) Τα Μαθήµατα που υλοποιούν τα αντικείµενα εκπαίδευσης εί- 
ναι: 
 

(α) Θέµατα Οργάνωσης και Λειτουργίας Ε∆ και ΣΑ.  
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(β) Θέµατα Επιχειρησιακής Λειτουργίας και ∆ιοικητική  
Μέριµνα Ε∆. 
 

(γ) Θέµατα – ∆ιαδικασίες Χειρισµού Κρίσεων – Κινητο- 
ποίησης Ε∆. 
 
ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 110. Μέρος των γνωστικών αντικειµένων που καλύπτει η έδρα υλοποιείται 
και µε εξ’ αποστάσεως (ασύγχρονη) εκπαίδευση, µε στόχο οι σπουδαστές να   
αποκτήσουν το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο προκειµένου κατά τη φοίτηση τους 
στη Σχολή µε φυσική παρουσία, να ανταποκριθούν τόσο στη γραπτή αξιολόγηση 
επί της θεµατολογίας των µαθηµάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσο και 
στις απαιτήσεις των ασκήσεων εφαρµογής που διεξάγονται µε φυσική παρουσία. 
 
 111. Τα µαθήµατα που διδάσκονται εξ αποστάσεως είναι: 
 
  α. Επιχειρησιακή Σχεδίαση (∆Κ 2-1), (Α΄ Γνωστικός Τοµέας). Σκο-
πός του µαθήµατος είναι η απόκτηση από τους σπουδαστές του αναγκαίου θεω-
ρητικού υπόβαθρου επί του ∆ιακλαδικού Κανονισµού Επιχειρησιακής Σχεδίασης 
∆Κ 2-1/12/ΓΕΕΘΑ, επιτυγχάνοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους, όπως αυτοί πε-
ριγράφονται στο µάθηµα. Ειδικότερα, στις ενότητες του µαθήµατος αναλύονται οι 
έννοιες και τα εργαλεία καθώς και η µεθοδολογία (στάδια) της επιχειρησιακής σχε-
δίασης. 
 
  β. Εισαγωγή στις ∆ιακλαδικές Επιχειρήσεις, (Α΄ Γνωστικός Τοµέ-
ας). Σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση από τους σπουδαστές του αναγκαί-
ου θεωρητικού υπόβαθρου επί των βασικών αρχών των ∆ιακλαδικών Επιχειρή-
σεων, επιτυγχάνοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους, όπως αυτοί περιγράφονται 
στο µάθηµα. Ειδικότερα, αποτελεί παροχή γενικών γνώσεων επί των διακλαδικών 
επιχειρήσεων, µε σκοπό τη δηµιουργία ενιαίου πνεύµατος και συναντίληψης κατά 
τη διεύθυνση, εκτέλεση και υποστήριξη των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων. Αναλυτι-
κότερα στις ενότητες του µαθήµατος περιλαµβάνονται αντικείµενα σχετικά µε τα 
«Επίπεδα Πολέµου», τις «Αρχές Πολέµου», τις «Αρχές ∆ιακλαδικών Επιχειρήσε-
ων - Επιχειρησιακές Απαιτήσεις» και «Γενικά περί ∆ιεξαγωγής ∆ιακλαδικών Επι-
χειρήσεων». 
 
  γ. ∆ιακλαδικά ∆όγµατα, (Β΄ Γνωστικός Τοµέας). Σκοπός του µαθή-
µατος είναι η απόκτηση από τους σπουδαστές των απαιτούµενων θεωρητικών 
γνώσεων επί των ∆ιακλαδικών ∆ογµάτων, για την κατανόηση των κύριων κατευ-
θύνσεων του ΓΕΕΘΑ, επιτυγχάνοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο µάθηµα. Ειδικότερα, αποτελεί εισαγωγή στα ∆ιακλαδικά ∆όγ-
µατα, µε σκοπό την κατανόηση των θεµελιωδών αρχών πάνω στις οποίες βασίζε-
ται η διοίκηση, η οργάνωση και η λειτουργία των Ε∆, καθώς και η διεξαγωγή των 
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διακλαδικών επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα στις ενότητες του µαθήµατος περιλαµ-
βάνονται τα ακόλουθα αδιαβάθµητα διακλαδικά δόγµατα «∆ιακλαδικό ∆όγµα Επι-
χειρησιακής Εκπαίδευσης», «∆ιακλαδικό ∆όγµα Πολυεθνικών Επιχειρήσεων», 
«∆ιακλαδικό ∆όγµα Πολιτικο-στρατιωτικής Συνεργασίας», «∆ιακλαδικό ∆όγµα   
Επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης», «∆όγµα ∆ιοικητικής Μέριµνας για 
την Υποστήριξη των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων», «∆ιακλαδικό ∆όγµα Υγειονοµι-
κής Υποστήριξης» και «Κυβερνοχώρος». 
 
 112. Κάθε µάθηµα περιέχει πληροφοριακό υλικό (πρόγραµµα µαθήµατος, 
σκοπό, στόχοι, ανάλυση µαθήµατος κτλ.) και υποδιαιρείται σε µικρές θεµατικές  
ενότητες που περιέχουν αδιαβάθµητο εκπαιδευτικό υλικό και ερωτηµατολόγια    
αυτοαξιολόγησης. Εκτιµάται ότι για την αποτελεσµατική µελέτη και εµπέδωση ανά-
λογα µε το µάθηµα απαιτούνται από 8 µε 12 ώρες συνολικής απασχόλησης εβδο-
µαδιαίως. 
 
 113. Ο σπουδαστής έχει πρόσβαση στο περιβάλλον των µαθηµάτων, µέσα 
από την ιστοσελίδα της Α∆ΙΣΠΟ  όπου µπορεί να αποκτήσει το πληροφοριακό υ-
λικό του µαθήµατος, µελετά µόνος του το εκπαιδευτικό υλικό και προβαίνει στη 
συµπλήρωση του αντίστοιχου ερωτηµατολογίου αυτοαξιολόγησης, µε δυνατότητα 
υποβολής ερωτήσεων– αποριών επί των εκπαιδευτικών αντικειµένων του µαθή-
µατος. Για το σκοπό αυτό εκδίδονται / αποστέλλονται κωδικοί πρόσβασης από την 
Α∆ΙΣΠΟ/ΤΠΛΗΡ, σε κάθε σπουδαστή. 
 
 114. Κατά την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κάθε 
σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθεί όλα τα µαθήµατα µε βάση το χρονο-
διάγραµµα του αναλυτικού προγράµµατος διαθεσιµότητας των εκπαιδευτικών ενο-
τήτων (βρίσκεται στο εισαγωγικό µέρος του κάθε µαθήµατος), να µελετά αρχικά τη 
θεωρία της κάθε ενότητας που βρίσκεται στη θέση «Η ύλη της Ενότητας», στη συ-
νέχεια το τυχόν «Επιπλέον Υλικό για Μελέτη», (σε όποιες ενότητες υπάρχει) που 
αναλύει - διευκρινίζει τυχόν δυσνόητα σηµεία της θεωρίας και στο τέλος να συ-
µπληρώνει τα ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης που βρίσκονται σε κάθε ενότητα, 
για έλεγχο του βαθµού κατανόησης της ύλης της ενότητας. 
 
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
 
 115. Η έδρα είναι υπεύθυνη και για την οργάνωση ηµερίδας σε συνεργασία 
µε τους Ιατρούς του 424 ΓΣΝΕ/ΨΤΕΠ µε θέµα  «Ψυχική Υγεία και Επιχειρισιακό 
Στρες».  
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 Ε∆ΡΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

116.  Η Έδρα Ακαδηµαϊκών Σπουδών (ΕΑΣ) είναι αρµόδια για:  
 

  α. Την προετοιµασία, τον συντονισµό και την παροχή εκπαίδευσης 
στους σπουδαστές της Σχολής στον τοµέα των ακαδηµαϊκών σπουδών. 
 
  β. Την προετοιµασία, τον συντονισµό και την παροχή εκπαίδευσης: 
 
   (1) στον τοµέα των στρατηγικών σπουδών. 
 

(2)   σε  θέµατα  Ηγεσίας. 
 
(3)  σε θέµατα Τεχνικών διαπραγµάτευσης 
 

         (4)  σε θέµατα  Λήψης απόφασης. 
 
 (5)  νέων τεχνολογιών και λοιπών τεχνολογικών θεµάτων. Επιπλέον, 

µεριµνά για την επιµόρφωση των σπουδαστών σχετικά µε έννοιες, θεωρίες και αρχές 
που κρίνονται αναγκαίες για την κατανόηση των διακλαδικών δογµάτων. 
 
  γ. Την προετοιµασία, τον συντονισµό και την υλοποίηση των κάθε είδους 
συνεργασιών της Α∆ΙΣΠΟ µε ΑΕΙ, ιδίως κατά τη διοργάνωση κοινών µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων σπουδών. 
 

117.  Ο γενικός Αντικειµενικός Σκοπός της εκπαίδευσης που παρέχει η ΕΑΣ 
είναι η προαγωγή των ικανοτήτων και των γνώσεων των σπουδαστών µέσω: 

 
α. Της κατανόησης του διεθνούς γεωπολιτικού γίγνεσθαι και της α-

ντίληψης των διαχρονικών εξελίξεων που έχουν διαµορφώσει το σύγχρονο γεω-
στρατηγικό περιβάλλον, των εξελίξεων στις διεθνείς σχέσεις και την παγκόσµια οι-
κονοµία, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο αυτά επηρεάζουν τα συµφέροντα της 
Ελλάδας. 

 
β.  Της κατανόησης των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου και της 

λειτουργίας των διεθνών οργανισµών, στους οποίους συµµετέχει η Χώρα. 
 
γ.  Της ανάλυσης των διαδικασιών λήψης απόφασης και χειρισµού 

κρίσεων, 
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δ.  Της κατανόησης της Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και των παραγό-
ντων που την επηρεάζουν, καθώς και της εξέτασης του τρόπου µε τον οποίο 
αυτή υλοποιείται τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής. 

 
118.  Η ΕΑΣ συνεργάζεται µε την ΕΣΣ, προκειµένου να φέρει εις πέρας µε ε-

πιτυχία την αποστολή και τους σκοπούς της εκπαίδευσης των Σπουδαστών. Συ-
γκεκριµένα είναι αρµόδια για το συντονισµό, τη σχεδίαση και την υλοποίηση της 
εκπαίδευσης στους παρακάτω γνωστικούς τοµείς: 

 
  α. ∆΄ Γνωστικός τοµέας: Στρατηγική - γεωπολιτική - διεθνείς σχέσεις - 
διεθνείς οργανισµοί - διεθνές δίκαιο.  
 
 β. Ε΄ Γνωστικός τοµέας: Ηγεσία και διευθυντική - λήψη αποφάσεων - 
διαχείριση κρίσεων -θεωρία και τεχνικές διαπραγµατεύσεων (εκτός από το αντικείµενο 
της αντιµετώπισης κρίσεων – κινητοποίησης Ε∆ σε στρατιωτικό στρατηγικό – επιχειρη-
σιακό επίπεδο). 
 
  γ. ΣΤ΄ Γνωστικός τοµέας: Τεχνικές επικοινωνίας. 

 
119. Οι ανωτέρω γνωστικοί τοµείς υποδιαιρούνται περαιτέρω σε αντικείµενα 

εκπαίδευσης και µαθήµατα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω ως εξής: 
 

α.  «∆» Γνωστικός Τοµέας 
 

      (1)  Τα Αντικείµενα Εκπαίδευσης είναι τα κάτωθι :      
  

(α)  ∆ιεθνές Περιβάλλον.  
 

       (β)  Στρατηγική 
 
      (2)  Τα Μαθήµατα που υλοποιούν το θεωρητικό υπόβαθρο των αντι-
κειµένων εκπαίδευσης και αποτελούν και µέρος των µαθηµάτων του Κοινού Προγράµ-
µατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κοινό ΠΜΣ) που οργανώνει η Σχολή µε το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήµιο (ΑΠΘ), είναι: 
 
       (α) Στρατηγική. 
 
       (β) Γεωπολιτική και ∆ιεθνής Ασφάλεια. 
 
       (γ) ∆ιεθνές ∆ίκαιο και ∆ιεθνείς Σχέσεις. 
 
       (δ) Ευρωπαϊκή Θεσµοί και Ευρωπαϊκή Άµυνα.  
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   β.  «Ε» Γνωστικός Τοµέας 
 
      (1)  Τα Αντικείµενα Εκπαίδευσης είναι τα κάτωθι : 
 
    (α) Ηγεσία. 
 
    (β) Αρχές ∆ιοίκησης και ∆ιεύθυνσης. 
  
    (γ) ∆ιαχείριση Κρίσεων.  
 
    (δ) ∆ιαπραγµάτευση – ∆ιαµεσολάβηση 
 
    (ε) ∆ιεθνές Οικονοµικό Σύστηµα.  
 
      (2)  Τα Μαθήµατα που υλοποιούν το θεωρητικό υπόβαθρο των αντι-
κειµένων εκπαίδευσης είναι: 
 
     (α) Ηγεσία.  
 
    (β) Management.  
 
    (γ) ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων.  
 
    (δ) ∆ιαχείριση Κρίσεων.  
 
    (ε) Επίλυση ∆ιαφορών.  
 
    (στ) ∆ιεθνής Οικονοµία.  
 
µέρος των οποίων υλοποιούνται στο Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που 
οργανώνει η Σχολή µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο (ΑΠΘ). 
 
    γ.  «ΣΤ» Γνωστικός Τοµέας 
 
      (1)  Τα Αντικείµενα Εκπαίδευσης είναι τα κάτωθι : 
 
       (α)  Επικοινωνία και Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση.  
 
       (β)    Επικοινωνία στο σύγχρονο περιβάλλον – ΜΜΕ.   
 
    (2)   Τα Μαθήµατα που υλοποιούν το θεωρητικό υπόβαθρο 
των αντικειµένων εκπαίδευσης είναι: 
 

(α) Ανάπτυξη Επικοινωνιακών ∆εξιοτήτων.  
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(β) Επικοινωνία στο σύγχρονο περιβάλλον.  

 
µέρος των οποίων υλοποιούνται στο Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που 
οργανώνει η Σχολή µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο (ΑΠΘ), 
 
120.  Για την επίτευξη των ανωτέρω επιλέγονται οι ακόλουθες βασικές Εκπαιδευτικές 
Μέθοδοι: 
       (α)  Ανάρτηση υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρµα 
της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 
        (β)  ∆ιαλέξεις. 
 
        (γ)  Ηµερίδες για εµβάθυνση – κατάθεση απόψεων από ε-
ξωτερικούς οµιλητές σε κύρια εκπαιδευτικά θέµατα υψηλού ενδιαφέροντος για τις Ε∆. 
 
        (δ)  Πρακτική εφαρµογή - εκπόνηση και παρουσίαση συνα-
φών ατοµικών – οµαδικών µελετών και εργασιών (περιπτωσιολογικών µελετών, σεµι-
ναρίων κλπ). 
 
        (ε)  Πρακτική εφαρµογή - διαρκή παρακολούθηση των τρε-
χουσών διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων και ανάλυση - παρουσίαση των τρόπων 
που επηρεάζονται τα συµφέροντα της Ελλάδας και των συµµάχων της. 
 

(στ)  Πρακτική εξάσκηση (role play) Ενδεικτικά αναφέρεται ως 
πιθανή θεµατική ενότητα εξάσκησης η ∆ιαπραγµάτευση, η πειστική επικοινωνία και η 
λήψη απόφασης. 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΣ 

 
121. Στο πλαίσιο κατανόησης της θεωρίας των αντικειµένων διδασκαλίας  

των ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ γνωστικών τοµέων διεξάγονται Επισκοπήσεις, Σεµινάρια και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης (role play, case study κλπ)  
καθώς γραπτές εξετάσεις ή ενναλακτικά εργασίες επί των θεµατικών των µαθηµά-
των του ΠΜΣ ως εξής: 

 
 α.  Επισκοπήσεις 
 
   (1) Μηνιαία επισκόπηση είναι η εξέταση, ανάλυση και παρουσίαση 
των σηµαντικότερων γεγονότων παγκοσµίως, που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 
προηγούµενου µήνα, σε προκαθορισµένες θεµατικές ενότητες, µε έµφαση σε αυτά που 
άπτονται εθνικού ενδιαφέροντος. Κάθε σπουδαστής κατά τη διάρκεια της φοίτησης του 
στην Α∆ΙΣΠΟ, προετοιµάζει και παρουσιάζει µία Μηνιαία Επισκόπηση, αποτελούµενη 
από το γραπτό και το προφορικό µέρος.  
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   (2) Η επισκόπηση αποσκοπεί στη συνεχή και έγκυρη ενηµέρωση 
για σηµαντικά θέµατα, στον εντοπισµό των πιθανών επιδράσεων αυτών επί των εθνι-
κών συµφερόντων της χώρας, στην εξάσκηση στην επεξεργασία, στο σχολιασµό και 
στην εκτίµηση των γεγονότων και τέλος στην εξοικείωση µε τις διεθνείς σχέσεις, τη    
διπλωµατία και τη στρατηγική. 
 
   (3) Οι θεµατικές ενότητες των επισκοπήσεων είναι τρεις και αφο-
ρούν: 
 
 (α) Γεωπολιτικά - Γεωστρατηγικά - Πολιτικοστρατιωτικά θέµα-
τα Ελλάδας, Κύπρου και εγγύς περιβάλλοντος (Τουρκίας - Βαλκανίων). 
 
    (β) Γεωπολιτικά - Γεωστρατηγικά - Πολιτικοστρατιωτικά θέµα-
τα υπολοίπου κόσµου και ∆ιεθνών Οργανισµών, µε προτεραιότητα θέµατα που άπτο-
νται εθνικού ενδιαφέροντος. 
 
    (γ) Εθνική και Παγκόσµια Οικονοµία - Τεχνολογία (εξελίξεις, 
εφαρµογές στις Ε∆). 
 

(4) Συντονιστικά επισηµαίνεται ότι: 
 

(α) Με την έναρξη της εκπαίδευσης στη σχολή µε φυσική πα- 
ρουσία, κάθε σπουδαστής ενηµερώνεται για τη θεµατική ενότητα που του έχει ανατεθεί, 
την καλυπτόµενη χρονική περίοδο και το χρόνο εκτέλεσης και παρουσίασής της. 

 
(β) Υποχρέωση κάθε σπουδαστή είναι η συλλογή και αξιολό- 

γηση των γεγονότων καθώς και η προετοιµασία των κατάλληλων εποπτικών µέσων 
(παρουσίαση powerpoint). Η τελική επιλογή των γεγονότων που θα παρουσιασθούν, 
θα πρέπει να γίνεται στο τέλος της καλυπτόµενης χρονικής περιόδου, προκειµένου να 
µην παραλειφθούν σηµαντικά γεγονότα. 
 
  β. Σεµινάρια 
 

(1) «Σεµινάριο» είναι η ανάλυση ενός θέµατος, η οποία βασίζεται  
στην ατοµική εργασία ενός σπουδαστή. Επί της εργασίας ακολουθεί συζήτηση και πα-
ράθεση απόψεων, µε σκοπό την εξαγωγή εποικοδοµητικών  συµπερασµάτων και προ-
τάσεων.  

 
(2) Το σεµινάριο αποσκοπεί στη διεύρυνση των γνώσεων των  

σπουδαστών µέσω ατοµικής µελέτης ενός εξειδικευµένου θέµατος, της σκέψης των 
συµµετεχόντων, αλλά και στη µετάδοση γνώσεων και ανταλλαγή απόψεων και εµπει-
ριών. Επίσης στην ανάπτυξη της ικανότητας στην επεξεργασία, σχολιασµό, και εκτίµη-
ση των θεµάτων που αναλύονται. Τέλος στην εξοικείωση µε θέµατα ∆ιεθνών Σχέσεων, 
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∆ιπλωµατίας, Στρατηγικής, Γεωπολιτικής Ανάλυσης, Σύγχρονων Απειλών, Ηγεσίας, 
∆ιοικητικής και ∆ιαπραγµατεύσεων και γενικότερα θεµάτων που άπτονται των ∆΄ και Ε΄ 
Γνωστικών Τοµέων. Τέλος, αποσκοπεί στην εξάσκηση σε τεχνικές κατεύθυνσης µιας 
σύσκεψης ή συζήτησης.  

 
(3) Συντονιστικά επισηµαίνεται ότι: 

 
                (α) Με την έναρξη της εκπαίδευσης στη Σχολή µε φυσική πα-
ρουσία, κάθε σπουδαστής ενηµερώνεται για το θέµα του ατοµικού σεµιναρίου, το οποίο 
έχει την υποχρέωση να προετοιµάσει, καθώς και το χρόνο διεξαγωγής αυτού. Το σεµι-
νάριο αποτελείται από το γραπτό µέρος (ΥΣ συγκλήσεως, κείµενο και πρακτικό) και το 
προφορικό µέρος (παρουσίαση - διεξαγωγή). 
 
    (β) Κάθε σπουδαστής είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, αξιο-
λόγηση στοιχείων, την προετοιµασία του χώρου, την επιλογή κατάλληλων βοηθηµάτων 
και εποπτικών µέσων, την τελική επιλογή των στοιχείων που θα παρουσιασθούν και θα 
αναλυθούν, την έκδοση διαταγής συγκλήσεως σεµιναρίου, του καθορισµού καθηκό-
ντων εντός της ΕΟ, τον ορισµό γραµµατέα και τέλος την εισήγηση ερωτηµάτων προς 
συζήτηση.  
 

γ.  Άσκηση ∆ιαπραγµάτευσης 
 

 (1) Η άσκηση αποσκοπεί στην πρακτική εξάσκηση του θεωρητικού 
υπόβαθρου του Ε΄ γνωστικού τοµέα και στην εξοικείωση των σπουδαστών µε τις τεχνι-
κές διαπραγµάτευσης. 
 

 (2)  Περιλαµβάνει «παιγνίδι ρόλων» (role play), καθώς οι σπουδα-
στές χωρίζονται σε οµάδες, οι οποίες διαπραγµατεύονται µε βάση συγκεκριµένο σενά-
ριο. Σχετικές λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε νεώτερη διαταγή. 

 
  δ.  Άσκηση ΕΡΜΗΣ 

 
 (1) Η άσκηση είναι Σεµιναριακού Τύπου (Study Exercise) και περι-

λαµβάνει «παιγνίδι ρόλων» (role play), καθώς και οµαδικές και ατοµικές συνεντεύξεις. 
∆ιεξάγεται σε εικονικό περιβάλλον Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ). ∆ιενερ-
γείται µε τη συµµετοχή διακεκριµένων εκπροσώπων των ΜΜΕ και εξειδικευµένων εκ-
παιδευτών. 

 
 (2) Η άσκηση αποσκοπεί στην πρακτική εξάσκηση του θεωρητικού 

υπόβαθρου του ΣΤ΄ γνωστικού τοµέα, και ειδικότερα στην εξοικείωση των σπουδα-
στών µε τα ΜΜΕ, στην κατανόηση βασικών διαδικασιών διαχείρισης των ΜΜΕ και στις 
διαδικασίες και διεξαγωγή µιας συνέντευξης τύπου.  
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  ε.  Εργασίες  - γραπτές εξετάσεις επί θεµάτων των Γνωστικών Το-
µέων 

Ανάλογα µε την φύση του µαθήµατος, στο πλαίσιο του ελέγχου των 
γνώσεων και της κατανόησης των διδαχθέντων αντικειµένων διενεργούνται γραπτές 
εξετάσεις ή ανετίθενται εργασίες  στους σπουδαστές. Η εργασία είναι γραπτή και αφο-
ρά επίκαιρο θέµα των αντικειµένων των Γνωστικοών Τοµέων  το οποίο θα κοινοποιηθεί 
στους σπουδαστές µε νεώτερη διαταγή, µετά την αξιολόγηση από την ΕΑΣ της τρέ-
χουσας επικαιρότητας και γεωπολιτικών εξελίξεων. 

  
122. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανάπτυξης  των δεξιοτήτων επικοινωνίας  

(ΣΤ΄ γνωστικός Τοµέας), διεξάγονται και αξιολογούνται παρουσιάσεις συγκεκριµέ-
νων εργασιών (διατριβή - επισκόπηση - σεµινάρια). 
 
ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

123. Μέρος των γνωστικών αντικειµένων που καλύπτει η έδρα υλοποιείται  
και µε εξ’ αποστάσεως (ασύγχρονη) εκπαίδευση, µε στόχο οι σπουδαστές να   
αποκτήσουν το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο, προκειµένου κατά τη φοίτηση τους 
στη Σχολή µε φυσική παρουσία, να ανταποκριθούν τόσο στη γραπτή αξιολόγηση 
επί της θεµατολογίας των µαθηµάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όσο και 
στις απαιτήσεις των αντικειµένων και ασκήσεων που διεξάγονται µε φυσική πα-
ρουσία. 

 
124. Τα µαθήµατα / Θεµατικές ενότητες, που διδάσκονται υλοποιούνται µε 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι: 
 
  α.  Εισαγωγή στις Στρατηγικές Σπουδές  µε θεµατική την ∆ιεθνή Οι-
κονοµία και τη Στρατηγική ισχύ, στο σύχρονο  περιβάλλον 
 

β. Τεχνικές Επικοινωνίας (ΣΤ΄ Γνωστικός Τοµέας). Σκοπός του µαθή- 
µατος είναι η προετοιµασία των σπουδαστών µε ορισµένα εισαγωγικά αντικείµενα, τα 
οποία κρίνεται ότι θα συνδράµουν τόσο στην παρακολούθηση του προγράµµατος, όσο 
και στην υλοποίηση των απαιτήσεων αυτού από τους Σπουδαστές µε τη µορφή εργα-
σιών. Τα µαθήµατα µε τη βοήθεια των οποίων υλοποιείται ο παραπάνω στόχος είναι 
τα ακόλουθα: 

 
(1) Βασικές Αρχές Επικοινωνίας. 
 
(2) Σχεδίαση-οργάνωση-διεξαγωγή παρουσιάσεων. 
 
(3) Τεχνική Ακρόασης και Μελέτης. 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

125. Το Κοινό ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαµήνων και η παρακολούθη-
σή του πιστώνεται µε 90 ECTS. Το διδακτικό του µέρος εκτείνεται στα δυο πρώτα 
εξάµηνα και το ερευνητικό του σκέλος, στο τρίτο εξάµηνο σπουδών. Το διδακτικό 
µέρος του προγράµµατος περιλαµβάνει οκτώ µαθήµατα κορµού, διδασκόµενα ανά 
τέσσερα κάθε εξάµηνο, και δύο µαθήµατα κατεύθυνσης, ένα για κάθε εξάµηνο. Το 
τρίτο εξάµηνο σπουδών, οι φοιτητές εκπονούν διπλωµατική εργασία. Κάθε εξάµη-
νο πιστώνεται µε 30 ECTS.  

 
126.  Όλα τα µαθήµατα διδάσκονται σε 13 διαλέξεις. Τα οκτώ (8) µαθήµατα 

κορµού είναι δίωρα. Τα σεµινάρια διεξάγονται σε 12 δίωρες συνεδρίες. Τα µαθή-
µατα κατεύθυνσης είναι τρίωρα και προσφέρονται ένα ανά εξάµηνο σπουδών τα 
πρώτα δυο εξάµηνα. ∆ιεξάγονται . σε ώρες εκτός ηµερήσιου εκπαιδευτικού προ-
γράµµατος της Α∆ΙΣΠΟ είτε δια φυσικής παρουσίας είτε εξ αποστάσεωςΣτο εξά-
µηνο εκ-πόνησης της διπλωµατικής εργασίας δεν προβλέπεται διδασκαλία µαθη-
µάτων. Η ∆ιπλωµατική Εργασία θα εκπονείται σε θεµατική κατεύθυνσης. 

 
127. Τα οκτώ (8) µαθήµατα κορµού θα παραδίδονται µε φυσική παρουσία 

στο Αµφιθέτρο της Σχολής  από καθηγητές του πανεπιστηµίου, όπως παρακάτω: 
 

  α. Α΄ Τετράµηνο ( Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο) 
 
   (1) Στρατηγική. 
 
   (2) Γεωπολιτική & ∆ιεθνής Ασφάλεια. 
 
   (3) Ηγεσία & Ανάπτυξη Επικοινωνιακών ∆εξιοτήτων. 
 
   (4)  ∆ιεθνής Οικονοµία & Στρατηγική Ισχύς. 
    

β. Β΄ Τετράµηνο ( Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο) 
 

(1) ∆ιεθνές ∆ίκαιο & ∆ιεθνείς Σχέσεις. 
 

   (2) ∆ιαχείριση Κρίσεων & Επίλυση ∆ιαφορών. 
 
   (3) Management & ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 
 
   (4) Ευρωπαϊκοί Θεσµοί & Ευρωπαϊκή Άµυνα. 

 
128.  Ο σπουδαστής που θα παρακολουθήσει το ΠΜΣ θα παρακολουθήσει 

συνολικά 10 µαθήµατα  ( 8 µαθήµατα κορµού στο ηµερήσιο πρόγραµµα της Σχο-
λής και 2 κατεύθυνσης τις απογευµατινές ώρες εκτός προγράµµατος Σχολής). 
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129. Αναλυτικές πληροφορίες περί του ΠΜΣ περιγράφονται στον Κανονισµό 
Λειτουργίας του στην ιστοσελίδα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Σχολής. 
 
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
 

130. Η έδρα είναι υπεύθυνη και για την οργάνωση της ηµερίδας «Αναδυόµε-
νες Τεχνολογίες σε Θέµατα Στρατιωτικού Ενδιαφέροντος» 
 
  



46 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 131. Ηµερίδες - Εξωτερικοί Οµιλητές 
 
  Η Στρατιωτική και η Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση συµβάλλουν καίρια στην ανά-
πτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των σπουδαστών και στη βελτί-
ωση της στάσης και της συµπεριφοράς τους. Βασικό ρόλο στη εκπαίδευση παίζουν οι 
διακεκριµένοι εξωτερικοί οµιλητές της, εν ενεργεία Αξιωµατικοί και Ιδιώτες, οι οποίοι µε 
µεµονωµένες διαλέξεις επιµορφώνουν τους σπουδαστές σε θέµατα της εξειδίκευσης/ 
αρµοδιότητάς τους. Η Σχολή προσπαθώντας να καταστήσει περισσότερο ενεργούς 
τους σπουδαστές, πέραν των διαλέξεων συναφών αντικειµένων, οργανώνει Ηµερίδες, 
αναθέτοντας την εξαγωγή πρακτικών και συµπερασµάτων στους σπουδαστές της.  
 

132. Βιβλιοθήκη Α∆ΙΣΠΟ 
 
 Η Σχολή  από το 2020 έχει ενεργοποιήσει διαδικτυακό µηχανογραφικό σύστηµα 
της Βιβλιοθήκης (σύστηµα Αυτοµατισµού Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης, 
ΑΒΕΚΤ). Η λειτουργία αυτή συµβάλει στην διευκόλυνση εύρεσης βιβλιογραφικών πη-
γών από τους σπουδαστές της Σχολής και στην περαιτέρω αξιοποίηση του υλικού της. 
Η διαδικασία βασίζεται στην εφαρµογής αναζήτησης openABEKT, η οποία είναι 
προσβάσιµη µέσω διαδικτύου. 

 
  Τα στοιχεία πρόσβασης στην εφαρµογή openABEKT είναι: 

 
   α. Ιστοσελίδα: adispo.openabekt.gr  
 
   β. Username: adispo_discover@openabekt.gr 
 
   γ. Password: adispo_discover!#123 
 

 Η διαδικασία αναζήτησης και χρέωσης/αποχρέωσης βιβλίων που θα ακο-
λουθείται θα είναι η εξής:  
 
   α. Ο Σπουδαστής θα αναζητεί τους τίτλους των βιβλί-
ων/συγγραµµάτων που επιθυµεί µέσω της εφαρµογής openABEKT.  
 
   β. Κατόπιν ο Σπουδαστής θα συγκεντρώνει τα στοιχεία κάθε 
βιβλίου που τον ενδιαφέρει, τα οποία είναι: 
 

(1) Τίτλος βιβλίου. 
 
(2) Συγγραφέας. 

 
(3) Ταξιθετικό σύµβολο. Αυτό αποτελείται από αριθµούς 

(π.χ. 980/36) και αντιστοιχεί στη θέση που είναι τοποθετηµένο και αρχειοθετηµένο 
το υπόψη βιβλίο στα ράφια της βιβλιοθήκης. 
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  γ. Στη συνέχεια ο Σπουδαστής θα υποβάλλει συγκεντρωτικά µε e-mail 
πίνακα σε µορφή word, µε τα στοιχεία των βιβλίων που επιθυµεί, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση 18es.library@adispo.gr (στο ανοιχτό διαδίκτυο, όχι στο εσωτερικό δί-
κτυο της Σχολής).  
 
  δ. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης θα συγκεντρώνει και θα χρεώνει τα 
βιβλία, και θα ειδοποιεί µε e-mail ή/και τηλέφωνο το Σπουδαστή, έτσι ώστε να 
προσέλθει για την παραλαβή των βιβλίων. 
 
  ε. Μετά την αξιοποίηση των βιβλίων ο σπουδαστής θα προσέρχεται 
στη Βιβλιοθήκη για αποχρέωση των βιβλίων. Υπενθυµίζεται ότι: 
 

(1) Το µέγιστο χρονικό όριο χρέωσης για τα βιβλία είναι είκοσι 
(20) ηµερολογιακές ηµέρες για τα βιβλία και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες για τα πε-
ριοδικά.  

 
   (2) Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση των συγ-
γραµµάτων και την εντός χρονικών ορίων επιστροφή τους στην κατάσταση που τα 
παρέλαβε.   
 
Σηµειώνεται ότι η παραπάνω διαδικασία δεν αποκλείει τη φυσική παρουσία στη 
βιβλιοθήκη, εφόσον απαιτηθεί η συνδροµή του εξειδικευµένου προσωπικού της. 
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι αυτό θα γίνεται τηρώντας απαρέγκλιτα τα ισχύο-
ντα κάθε φορά µέτρα προστασίας. 
 
 133. Υποστήριξη ∆ιατριβών 
 
  Η Σχολή υποστηρίζει τους σπουδαστές στην συγγραφή της κύριας µελέτης 
τους (διατριβή)  και προσβλέπει στην εξαγωγή χρήσιµων στοιχείων από αυτές. Στο 
πλαίσιο αυτό διευκολύνει τους σπουδαστές καθορίζοντας συγκεκριµένες ηµέρες και 
ώρες κατά τις οποίες οι σπουδαστές θα εργάζονται εντός και εκτός της Σχολής για την 
προετοιµασία των εργασιών - µελετών τους.   
 

 
 

 Σµχος (Ι)   ∆ηµήτριος Μήτρου 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής Σπουδών 
  
  
  
Ανχης (ΠB) Αντώνιος Ταβλαρίδης  
Επιτελής Γρ. Εκπσης  


