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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1.
Λίγο µετά την ίδρυση των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) Στρατού και Ναυτικού, στις αρχές του 20ου αι., ιδρύθηκαν η Ανωτάτη Σχολή Πολέµου του Στρατού
Ξηράς (ΣΞ) και η Ναυτική Σχολή Πολέµου (1925). Μετά την καθιέρωση της Πολεµικής 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 του 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 ιδρύθηκε το 1999 και η οποία λειτουργούσε προσθετικά µε τις κλαδικές Σχολές Πολέµου. 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’ αρίθµ. 3186 Νόµο (ΦΕΚ 230/1 Οκτ 2003) και την αντικατάσταση τους από αυτήν.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
3.
Οι εγκαταστάσεις της Σχολής βρίσκονται στο στρατόπεδο «Ταξιάρχου
Λασκαρίδη Κωνσταντίνου» και είναι συνολικής έκτασης 154.077 τ.µ.
4.
Η ανέγερση του κεντρικού κτιρίου (∆ιοικητήριο – Αίθουσες Εκπαίδευσης) 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 σχήµατος «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 ψευδοπαραστάδες στις γωνίες και το διαφορετικό ύψος από τα πλαϊνά τµήµατά του. Το γείσο
της επίστεψης είναι εντονότερο σε προεξοχή και στηρίζεται σε πυκνή σειρά φρουσίων, 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 χρησιµοποιήθηκε από τις στρατιωτικές αρχές. Την 7η Ιανουαρίου 1928 το κτίριο υφίσταται σοβαρές 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 κτιρίων 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 Μνηµείων Θεσσαλονίκης.
10. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του από το 1927 µέχρι σήµερα το κτίριο έχει χρησιµοποιηθεί ποικιλοτρόπως και έχει στεγάσει:
α.
Τη Σχολή Τεχνιτών και τη Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πυροβολικού 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 χρησιµοποιήθηκε 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 την Βρετανική Ινδική Ταξιαρχία και τµήµατα του Ελληνικού Στρατού (Κέντρο διερχοµένων Θεσ/νίκης – Αθήνας). 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, αποτελείται αποκλειστικά από αξιωµατικούς των τριών Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων.
Η διδασκαλία θεωρητικών αντικειµένων Ασφάλειας και Στρατηγικής υλοποιείται
από µια σειρά διαλέξεων, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του Πανεπιστήµιου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) «∆ιεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» και επίσης,
για τρέχοντα ζητήµατα που ενδιαφέρουν τις Ε∆ (στρατηγικής, ασφάλειας, κ.λπ)
οργανώνονται σεµιναριακές διαλέξεις και ηµερίδες στις οποίες καλούνται εξωτερικοί διακεκριµένοι οµιλητές, που είναι 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∆), Σωµάτων Ασφαλείας και ανώτατοι αξιωµατικοί ή
αξιωµατούχοι συµµαχικών ή φιλικών χωρών.
12. Στη Σχολή φοιτούν, µετά από εισαγωγικές εξετάσεις, σύµφωνα µε τον
Ν.3186 άρθρο 2, ανώτεροι αξιωµατικοί των τριών Κλάδων των Ελληνικών Ε∆.
13. Στη Σχολή φοιτούν επίσης, αξιωµατικοί των Κοινών Σωµάτων, της ΕΛΑΣ, του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΠΣ, καθώς και αξιωµατικοί των Ε∆ φίλιων 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
τον Γόρδιο ∆εσµό. Η σύνθεση συµβολίζει τη δύναµη και την αποφασιστικότητα
που δίδει η γνώση για την επίλυση κάθε προβλήµατος. Στο πάνω µέρος του εµβλήµατος φέρεται η επιγραφή «ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ», που έχει ληφθεί από τις
ιστορίες 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 στον ιδρυτικό της νόµο, είναι να
«παρέχει διακλαδική εκπαίδευση επιχειρησιακού και στρατηγικού επιπέδου, καθώς και επιµόρφωση σε βασικά θέµατα γεωπολιτικής σε ανώτερους αξιωµατικούς
των τριών Κλάδων των Ε∆ µε σκοπό την προαγωγή της ικανότητάς τους στη σχεδίαση, διεύθυνση, διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, την κατάρτισή τους για τη
στελέχωση εθνικών και συµµαχικών διακλαδικών στρατηγείων στο εσωτερικό και
εξωτερικό και λοιπών εθνικών- συµµαχικών διεθνών θέσεων και για να τους καταστήσει ικανούς διοικητές και επιτελείς διακλαδικών στρατηγείων».
16. Επιπλέον η Σχολή λειτουργεί και ως επιστηµονικός και επιτελικός φορέας στο χώρο των Ενόπλων ∆υνάµεων για θέµατα διακλαδικότητας, άµυνας, α-
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σφάλειας και γεωπολιτικής – στρατηγικής, εθνικού – συµµαχικού και διεθνούς ενδιαφέροντος.
17. Με βάση την αποστολή της, ορίζονται στον Οργανισµό της (Π∆ 251/04)
οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί της σκοποί:
α.
Η συνέχιση και συµπλήρωση των σπουδών στα διακλαδικά δόγµατα – επιχειρησιακή διακλαδική σχεδίαση και η προαγωγή των επιτελικών ικανοτήτων των σπουδαστών σε διακλαδικά θέµατα γενικότερα.
β.

Η σπουδή της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων.

γ.
Η σπουδή της στρατηγικής και η κατανόηση του ρόλου της στρατιωτικής στρατηγικής στην εθνική πολιτική.
δ.
ασκήσεων.

Η σπουδή του χειρισµού κρίσεων δια σχεδιάσεως και διεξαγωγής

ε.
Η προαγωγή της ικανότητας των σπουδαστών στην σχεδίαση, έλεγχο και εκτέλεση των επιχειρήσεων µέσω της διεξαγωγής διακλαδικών ασκήσεων µε πολεµικά παίγνια.
στ. Η βαθύτερη κατανόηση της πολιτικής Εθνικής Άµυνας και των παραγόντων που την επηρεάζουν.
ζ.

Η στρατηγική θεώρηση σηµαντικών ιστορικών περιόδων.

η.
Η µελέτη και ανάλυση θεµάτων που αφορούν σε διεθνείς σχέσεις
– διεθνείς οργανισµούς – συµµαχίες.
θ.
Η εξέταση του τρόπου µε τον οποίο τα εθνικά συµφέροντα και οι
Στόχοι Εθνικής Άµυνας (ΣΕΑ) επηρεάζουν τις επιλογές για την βέλτιστη δοµή δυνάµεων.
ι.
Η ενηµέρωση και κατανόηση της δοµής και των δυνατοτήτων των
Ενόπλων ∆υνάµεων για την πλέον αποτελεσµατική σχεδίαση των σύγχρονων
στρατιωτικών επιχειρήσεων.
ια.
δων.

Η διδασκαλία επιλεκτικών εκπαιδευτικών αντικειµένων των Κλά-
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΑΓΩΓΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΥΠΑΓΩΓΗ
18. Η Α∆ΙΣΠΟ αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΕΘΑ)
µε έδρα στη Θεσσαλονίκη και υπάγεται υπό πλήρη διοίκηση στο Γενικό Επιτελείο
Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ).
19. Η Σχολή είναι ισότιµη µε ∆ιακλαδικό 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 επαναλειτουργία διατάσσεται από το ΓΕΕΘΑ. Το µόνιµο προσωπικό της είναι τοποθετηµένο 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) Επιχειρησιακής Σχεδίασης.
(2) ∆ιακλαδικού Αµυντικού Προσανατολισµού.
(3) Ασφάλειας – Στρατηγικής.
(4) ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων – Ασκήσεων.
β.
Το Τµήµα Μελετών και Ερευνών.
γ.
Το Τµήµα Πληροφορικής.
δ.
Το Τµήµα Εκπαίδευσης.
24. Στη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης υπάγονται:
α.
Η Κεντρική Γραµµατεία.
β.
Το Τµήµα Ασφάλειας - ∆ηµοσίων Σχέσεων
γ.
Το Τµήµα Προσωπικού.
δ.
Το Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας.
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ε.

Η Υποµονάδα Υποστήριξης.

25. Λοιπά όπως Οργανόγραµµα Α∆ΙΣΠΟ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
26. Ως ∆ιοικητής τοποθετείται εκ περιτροπής Υποστράτηγος ή Υποναύαρχος ή Υποπτέραρχος.
27. Ως Υποδιοικητής τοποθετείται εκ περιτροπής Ταξιάρχος ή Αρχιπλοιάρχος προερχόµενος από κλάδο διαφορετικό από αυτόν του ∆ιοικητού.
28. Ως ∆ιευθυντής Σπουδών τοποθετείται εκ περιτροπής Ταξιάρχος ή Αρχιπλοιάρχος προερχόµενος από κλάδο διαφορετικό από αυτόν του ∆ιοικητού και
του Υποδιοικητού.
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 Εκπαιδευτικό.
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Α∆ΙΣΠΟ
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΕΝΙΚΑ
32. Η Σχολή υπάγεται από πλευράς ∆ιοικητικής Μέριµνας (∆Μ) στο ΓΕΣ.
Για συνήθεις ανάγκες συντήρησης, τάξης, πειθαρχίας και ασφάλειας υπάγεται
στον ∆ιοικητή Φρουράς Θεσσαλονίκης.
∆ΙΑΜΟΝΗ
33. Οι σπουδαστές εφόσον το επιθυµούν διαµένουν στα ΚΑΑΥ Αγ. Τριάδας
για το Στρατό Ξηράς, στο ΚΕ∆Α Περαίας για την Πολεµική Αεροπορία ή ενδεχοµένως και σε άλλους χώρους που δύναται να καθορισθούν από τα Γενικά Επιτελεία
των Κλάδων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
34. Η οικονοµική αρµοδιότητα της Α∆ΙΣΠΟ καθορίζεται µε διαταγή του ΓΕΕΘΑ. Οικονοµική αποζηµείωση – εκπαιδευτικό επίδοµα καθορίζεται ανά κλάδο.
35. 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
36. Η εισερχόµενη ιδιωτική αλληλογραφία των σπουδαστών λαµβάνεται
από τον ταχυδρόµο και διανέµεται στις θυρίδες τους.
37. 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
38. Κατά την ηµέρα παρουσίασης (ηµέρα ∆ευτέρα) φέρεται στολή υπ’ αρίθµ. 8 ή η αντίστοιχη των άλλων σωµάτων.
39. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης - διδασκαλίας στις αίθουσες, φέρεται η
στολή 8α ή 8β, ανάλογα µε την εποχή. Σε ειδικότερες εκδηλώσεις εντός ή εκτός
Σχολής, θα φέρεται η στολή όπως αυτή θα καθορίζεται κάθε φορά.
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40. 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.
41. Γενικότερα, είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην Α∆ΙΣΠΟ
να απαιτηθεί να φέρονται όλες οι στολές που προβλέπονται από τον κανονισµό.
Οι σπουδαστές αναφέρουν ότι τις διαθέτουν µε την παρουσίασή τους στη Σχολή.
ΑΡΓΙΕΣ - Α∆ΕΙΕΣ
42. Η Σχολή κατά τη διάρκεια της φοίτησης χορηγεί στους σπουδαστές κανονική άδεια όπως παρακάτω:
α.
Κανονική – εορταστική άδεια 2 εβδοµάδων για τις γιορτές των
Χριστουγέννων και του Νέου Έτους (24/12 - 4/1).
β.
Κανονική – εορταστική άδεια 1 εβδοµάδας για τις γιορτές του Πάσχα (26/4 – 3/5).
43. Λοιπές άδειες χορηγούνται σε εξαιρετικές και µόνο περιπτώσεις και µετά από πλήρως αιτιολογηµένη αναφορά του ενδιαφερόµενου. Όλες οι ηµέρες απουσίας από την εκπαίδευση προσµετρούνται στις απουσίες του σπουδαστή. Εξαίρεση αποτελούν οι πτητικές άδειες Ιπταµένων Αξιωµατικών και οι αντίστοιχες
άδειες Αλεξιπτωτιστών και Υποβρυχίων καταστροφέων κάτω από τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Οργανισµού της Σχολής.
44. Οι σπουδαστές µε την άφιξή τους στη Σχολή πρέπει να έχουν πάρει
τουλάχιστον 20 ηµέρες κανονική άδεια.
45. Ο συνολικός χρόνος απουσίας από τα µαθήµατα, αναγράφεται στο δελτίο επίδοσης σπουδαστή.
ΙΧΕ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
46. Οι σπουδαστές σταθµεύουν τα οχήµατά τους στους χώρους που διατίθενται 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 πόλη και προς το αεροδρόµιο.
47. Το Γραφείο Ασφαλείας της Σχολής χορηγεί στους σπουδαστές δελτία
εισόδου των ΙΧ οχηµάτων τους, τόσο για λόγους ασφαλείας, όσο και για την ελεύθερη είσοδό τους στη Σχολή.
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48. Για την µετακίνηση των σπουδαστών, η Σχολή διαθέτει οχήµατα (λεωφορεία – Mini Bus), τα οποία εκτελούν καθηµερινά δροµολόγια από τη Σχολή
προς το ΚΑΑΥ και ΚΕ∆Α.
ΙΑΤΡΕΙΟ
49. Στη Σχολή λειτουργεί ιατρείο για παροχή πρωτοβάθµιας υγειονοµικής
περίθαλψης.
∆ΙΑΦΟΡΑ
50 Στο χώρο της λειτουργεί µηχανή ανάληψης χρηµάτων (ΑΤΜ) της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, µε υποστήριξη του συστήµατος ∆ΙΑΣ, το οποίο βρίσκεται στο
Κυλικείο.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
51. Η Σχολή διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη µε βιβλία ποικίλου περιεχοµένου.
Οι σπουδαστές µπορούν να δανείζονται βιβλία ή περιοδικά για µελέτη και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 20 ηµερών για τα βιβλία και 7 ηµερών για τα
περιοδικά, σύµφωνα µε καθορισµένη διαδικασία.
52. Πραγµατοποιείται αναβάθµιση της µηχανογραφικής εφαρµογής της βιβλιοθήκης, σε διαδικτυακή, οπότε οι σπουδαστές θα µπορούν να αναζητούν τίτλους βιβλίων από οιανδήποτε αποµακρυσµένη τοποθεσία.
ΚΟΥΡΕΙΟ
53. Οι ώρες λειτουργίας και οι τιµές καθορίζονται από τις σχετικές διαταγές
της Σχολής. Οι Αξκοί προµηθεύνται σχετικό κουπόνι από το κυλικείο και το προσκοµίζουν στο κουρείο.
54. Οι σπουδαστές πρέπει να εκµεταλλεύονται τα διαλείµµατα για την µετάβασή τους στο κουρείο.
ΛΕΣΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
55. Η Λέσχη Αξκών Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ) βρίσκεται απέναντι
από το Λευκό Πύργο.
α.

Οι ώρες λειτουργίας της καθηµερινά είναι για:
(1) Γεύµα από 1300 - 1530 ώρα και για
(2) ∆είπνο από 2000 - 2330 ώρα.
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β.
Κατά το γεύµα σερβίρεται ποικιλία έτοιµων φαγητών, ενώ κατά το
δείπνο µόνο της ώρας. Είναι δυνατή η παραλαβή φαγητού σε πακέτο.
56. 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.
57. 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 λειτουργεί όλη την εβδοµάδα.
58. Εκδηλώσεις
α.
Συχνά, κατά την ηµέρα του Σαββάτου, οργανώνονται στη ΛΑΦΘ
ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις. Σ’ αυτές δίνεται η δυνατότητα ψυχαγωγίας, σε ευχάριστο 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 συνοδεύονται από συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα.
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
59. Στη Σχολή λειτουργεί κυλικείο 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.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
60. Οι σπουδαστές µπορούν να χρησιµοποιούν το γυµναστήριο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής τις απογευµατινές ώρες από 1500 - 2000 καθηµερινά και από 0900 – 1300 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
62. Οι γενικές οδηγίες – διάρθρωση της εκπαίδευσης µε ισχύ διαρκείας που
διεξάγεται στη Σχολή, περιγράφονται στο Γενικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης (ΓΠΕ).
63. Η ειδικότερη εκπαίδευση εκάστου εκπαιδευτικού έτους περιγράφεται
στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης (ΑΠΕ).
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
64. Η Α∆ΙΣΠΟ σε συνεργασία µε το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών καθώς και το Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
ΠΑΜΑΚ συνδιοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαικό έτος 2014-15, ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) στις «∆ιεθνείς Σχέσεις και
Ασφάλεια» («Master of Arts in International Relations and Security»).
65. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης ορίζεται σε περίπου 13 µήνες εκ των οποίων οι 3 µήνες θα διατίθενται
για τη συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας.
66. Ο ελάχιστος αριθµός σπουδαστών που θα εισάγονται κατ΄ έτος στο
∆ΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40), ο δε µέγιστος σε εβδοµήντα (70). Αριθµός σπουδαστών των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ και Κοινά Σώµατα) θα
συµµετέχουν στο ∆ΠΜΣ µε έξοδα που βαρύνουν το ΓΕΕΘΑ.
67. Η εισαγωγή στο ∆ΠΜΣ γίνεται µε εξετάσεις. Τουλάχιστον πέντε (5) µήνες πριν την έναρξη της εκάστοτε Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) της Α∆ΙΣΠΟ καθορίζεται, από το ΠΑΜΑΚ, η εξεταστέα ύλη για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο (2)
µαθήµατα. Η ύλη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α∆ΙΣΠΟ και οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται εντός των πρώτων δέκα (10) ηµερών από την παρουσίαση των
σπουδαστών στη Σχολή, σε χώρο της Σχολής. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λάβουν βαθµολογία άνω του 50% σε κάθε µάθηµα.
68. Οι υποχρεώσεις των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους
στο ∆ΠΜΣ είναι:
α.
Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς το σύνολο των µαθηµάτων του ισχύοντος προγράµµατος σπουδών.
β.

Να υποβάλλουν έγκαιρα τις εργασίες που τους ανατίθενται.
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γ.
Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του
∆ΠΜΣ, καθώς και την ακαδηµαϊκή δεοντολογία.
δ.
Να συµπληρώνουν ανώνυµα τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης των
καθηγητών εκάστου µαθήµατος πριν την έναρξη των εξετάσεων εκάστης εκπαιδευτικής περιόδου σε χρόνο και µε διαδικασία που δεν θα επηρρεάζει την διεξαγωγή των µαθηµάτων του ∆ΠΜΣ προκειµένου να έχουν δικαίωµα συµετοχής στις
εξετάσεις αυτές.
69. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των σπουδαστών γίνεται µε βαθµολογική
κλίµακα από το µηδέν (0) µέχρι το δέκα (10), µε ακρίβεια δεκαδικού ψηφίου. Ο
βαθµός του κάθε µαθήµατος προκύπτει ως ο µέσος όρος του βαθµού προόδου ή
εργασίας, εφόσον υπάρχει, και του βαθµού εξετάσεων του κάθε µαθήµατος.
70. Η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων εκτελείται σε κατάλληλο χώρο
που θα διατίθεται από την Α∆ΙΣΠΟ και σε ώρες εκτός της συνήθους λειτουργίας
της.
71. Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, το στάδιο διεξαγωγής
µαθηµάτων διάρκειας δύο (2) ακαδηµαϊκών εξαµήνων και το στάδιο εκπόνησης
της διπλωµατικής εργασίας. Όλα τα µαθήµατα και δραστηριότητες του προγράµµατος είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα χωρίς όµως να αποκλείεται η διδασκαλία και η ύπαρξη εκπαιδευτικού υλικού
στην αγγλική γλώσσα.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
72. Η εκπαίδευση στη Σχολή διεξάγεται µε:
α.
Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω διαδικτύου µε τη χρήση ανάλογης ηλεκτρονικής πλατφόρµας.
β.

Παρουσίαση θεωρητικών θεµάτων υπό µορφή διαλέξεων.

γ.
Σεµιναριακές διαλέξεις - συζήτηση από διακεκριµένους εξωτερικούς οµιλητές.
δ.
Συζήτηση κατά οµάδες για ειδικά θέµατα / προβλήµατα και εξαγωγή συµπερασµάτων και προτάσεων.
ε.

Ατοµικές ή οµαδικές εργασίες.

στ.

Συµµετοχή σε πολεµικά παίγνια και ασκήσεις.
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ζ.

Σεµινάρια από σπουδαστές στις Εκπαιδευτικές τους Οµάδες (ΕΟ).

η.

Ηµερίδες.

θ.
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους - εγκαταστάσεις των Ε∆ και
άλλους, στρατηγικής σηµασίας για την εθνική άµυνα και την ανάπτυξη της χώρας.
Ι.
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συµµαχικές υπηρεσίες στο εξωτερικό
από αντιπροσωπεία σπουδαστών.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
73. Η ελάχιστη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή είναι 10 µήνες, δηλαδή 44
εβδοµάδες περίπου. Για την 16η ΕΣ η έναρξη της φοίτησης «εξ αποστάσεως» µέσω διαδικτύου αρχίζει στις 27 Αυγ 18 και ολοκληρώνεται στις 2 Νοε 18. Η φοίτηση
δια φυσικής παρουσίας αρχίζει µε την παρουσίαση των σπουδαστών στη Σχολή
στις 5 Νοε 18 και περατώνεται στις 28 Ιουν 19.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
74. Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια ώστε το πρόγραµµα της Σχολής να
είναι δυναµικό και εναρµονισµένο µε τις σύγχρονες γεωπολιτικές τεχνολογικές,
στρατηγικές, και στρατιωτικές εξελίξεις.
75. Τα αντικείµενα εκπαίδευσης της Σχολής κατανέµονται από τον Οργανισµό της Σχολής στους παρακάτω Τοµείς Σπουδών:
α.

Τοµέας «Α»: Ηγεσία - ∆ιοίκηση – ∆ιευθυντική.

β.
Τοµέας «Β»: Οργάνωση - ∆ιοίκηση - Λειτουργία Ε∆ και ΣΑ - ∆ιακλαδικά Στρατηγεία - Ενιαίο Σύστηµα ∆ιοίκησης και Ελέγχου.
γ.
Τοµέας «Γ»: Πολιτική Εθνικής Άµυνας (ΠΕΑ) - Εξωτερική Πολιτική
- ΕΘΣΣ - Παράγοντες Εθνικής Ισχύος - Εθνικά Θέµατα - Στρατηγική - ∆ιεθνείς
Σχέσεις / Οργανισµοί - ∆ιεθνές ∆ίκαιο.
δ.
Τοµέας «∆»: ∆ιεθνές και περιφερειακό Περιβάλλον – Αµυντικός
Σχεδιασµός - Σύγχρονες Απειλές.
ε.
Τοµέας «Ε»: ∆ιαχείριση Κρίσεων - ∆ιαδικασία Λήψης Απόφασης Επιχειρησιακή Εκπαίδευση ανά Κλάδο.
στ.
πιχειρήσεων.

Τοµέας «ΣΤ»: Σχεδίαση - Εκτέλεση - Υποστήριξη ∆ιακλαδικών Ε-
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ζ.
Επισκέψεις.

Τοµέας«Ζ»: Συµµετοχή σε ∆ιακλαδικές Ασκήσεις - Εκπαιδευτικές

76. Οι Τοµείς Σπουδών υποδιαιρούνται περαιτέρω σε Βασικά Αντικείµενα
Εκπαίδευσης, όπως περιγράφονται στο ΓΠΕ της Σχολής και αυτά µε τη σειρά τους
αποτελούνται από επιµέρους Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΑΠΕ που συντάσσεται για κάθε εκπαιδευτικό έτος.
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
77. Η πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων κάθε τοµέα σπουδών δεν γίνεται αυτοτελώς και σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, αλλά κατά βάση παράλληλα µε άλλες δραστηριότητες και για µακρύ χρόνο. Ο προγραµµατισµός τους
λαµβάνει υπόψη τη λογική σειρά µεταξύ των δραστηριοτήτων οµοίων αντικειµένων
και την συσχέτιση τους µε τις δραστηριότητες των υπολοίπων αντικειµένων.
78. Με βάση την φύση τους, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες επίσης διαχωρίζονται στην Επιχειρησιακή, την Ακαδηµαϊκή και την Γενική εκπαίδευση. Η οργάνωση και ο σχεδιασµός της εκπαίδευσης αποτυπώνεται ευκρινέστερα µε βάση
την φύση της εκπαίδευσης και ειδικότερα επί τριών «γραµµών» εκπαίδευσης που
υλοποιούνται παράλληλα. Η πρώτη αφορά την Επιχειρησιακή Εκπαίδευση, η δεύτερη την Ακαδηµαϊκή και η τρίτη την Γενική, που περιλαµβάνει επιµορφώσεις και
γενικότερες δραστηριότητες, που γεφυρώνουν και υποβοηθούν τις άλλες δυο.
79. Οι σπουδαστές της Σχολής κατανέµονται ανάλογα µε το µέγεθος της ΕΣ
σε Εκπαιδευτικές Οµάδες (ΕΟ) - τµήµατα των 25 σπουδαστών το µέγιστο το καθένα. Κάθε ΕΟ έχει υπεύθυνο αξιωµατικό εκπαιδευτή για τα αντικείµενα της αντίστοιχης Έδρας εκπαίδευσης.
80. 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 εργασιών, των ερευνών, των µελετών τους, για την εξεύρεση επιστηµονικού υλικού,
συνεργασία µε αρµόδιους επιτελείς άλλων υπηρεσιών κ.λ.π.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
81. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στη Σχολή, συντάσσουν και παραδίδουν ατοµικές και οµαδικές εργασίες.
82. Για την τεχνική συντάξεως αυτών εφαρµόζουν το ∆ιακλαδικό Κανονισµό
Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, καθώς και τον «Οδηγό Εργασιών» που εκδίδει η
Σχολή και διανέµεται στους σπουδαστές.
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83. Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι προϊόν σκέψης, κρίσης
και προσωπικής πνευµατικής εργασίας κάθε σπουδαστή.
84. 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 τον «Οδηγό Εργασιών» της Σχολής διαδικασία).
β.
Η παράδοση ατοµικών εργασιών, που µοιάζουν µε άλλες, µε το
δικαιολογητικό της συνεργασίας.
85. Τα παραπάνω δεν είναι αποδεκτά και οι σπουδαστές ελέγχονται πειθαρχικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, επιφέροντας µηδενισµό της εργασίας
τους.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
86. Στην 16η ΕΣ δεν έχουν προγραµµατισθεί εκπαιδευτικά ταξίδια σε διάφορα εδαφικά διαµερίσµατα της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας ή στις Έδρες
Μειζώνων ∆ιοικήσεων - Σχηµατισµών, εξαιρουµένου του Αρχηγείου της Τακτικής
Αεροπορίας (ΑΤΑ). Ολιγοµελείς αντιπροσωπείες σπουδαστών θα πραγµατοποιήσουν στοχευµέµες επισκέψεις, όπως ειδικότερα θα καθορισθούν.
87. Οµοίως, δεν έχει προγραµµατισθεί εκπαυδευτικό ταξίδι στο εξωτερικό,
αλλά σχεδιάζεται η πραγµατοποιήση ταξιδίων από ολιγοµελείς αντιπροσωπείες
σπουδαστών, όπως θα καθορισθούν.
88. Εκπαιδευτικές επισκέψεις προγραµµατίζονται να γίνουν σε ιστορικά ή
αρχαιολογικά µνηµεία της Μακεδονίας (Μουσεία Θες/νίκης, Βεργίνα, Ρούπελ)
ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
89. Η Σχολή εφαρµόζει καθηµερινό πρόγραµµα εκπαίδευσης έξι περιόδων,
όπως παρακάτω:
1η περίοδος: 0800 – 0845
2η περίοδος: 0900 - 0945
3η περίοδος: 1000 - 1045
4η περίοδος: 1115 - 1200
5η περίοδος: 1215 - 1300
6η περίοδος: 1315 - 1400
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Εφόσον απαιτηθεί, η Σχολή δύναται να τροποποιεί το ανωτέρω πρόγραµµα
αναλόγως ή να εφαρµόσει πρόγραµµα επτά περιόδων.
90. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος των σπουδαστών στις αίθουσες διδασκαλίας
ή στο Αµφιθέατρο µετά την είσοδο σ' αυτήν του εκπαιδευτή ή του εξωτερικού οµιλητή.
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
91. Η παρακολούθηση της προόδου της επίδοσης και της καταλληλότητας
των σπουδαστών αποτελεί την κυριότερη ευθύνη των Εκπαιδευτών, των ∆ντών
Εδρών, του ∆ντή Σπουδών και του ∆κτή της Σχολής.
92. Η παρακολούθηση της προόδου και επίδοσης των σπουδαστών περιλαµβάνει την αξιολόγηση των παρακάτω:
α.
Συγγραφή και παρουσίαση µίας ∆ιατριβής σε θέµατα διακλαδικού
ενδιαφέροντος, στρατηγικής, γεωπολιτικής και διεθνών σχέσεων (40%).
β.
Συγγραφή ατοµικής γραπτής εργασίας – εξέτασης ανά τοµέα
σπουδών (5%x6=30%).
γ.

Συµµετοχή στα πολεµικά παίγνια και τις οµαδικές ασκήσεις (20%).

δ.
Συµµετοχή στην αίθουσα (3,3%), σε γραπτές εξετάσεις Τηλεκπαίδευσης και µαθηµάτων του ∆ΠΜΣ (3,4%) και στα καθήκοντα Προέδρου Ατοµικού
Σεµιναρίου (3,3%).
93. Επιπρόσθετα της ανωτέρω αξιολόγησης, η Σχολή παρακολουθεί και
κατάχωρεί στο συντασσόµενο ∆ελτίο Σπουδαστή και στην Έκθεση Επίδοσης
Σπουδαστή, τα ακόλουθα στοιχεία :
α.

Ο ζήλος και η επιµέλεια κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

β.

Η ικανότητα έκφρασης και παρουσίασης των συλλογισµών.

γ.

Η οξύτητα κρίσης και η ορθή εκτίµηση των πραγµάτων.

δ.

Η µεθοδικότητα, η ορθή σκέψη και η αντίληψη της πραγµατικότη-

ε.

Η ευχέρια στη ∆ιαλογική Συζήτηση και η ∆ιαλεκτική Ικανότητα.

στ.

Το ενδιαφέρον για Μελέτη και Έρευνα

τας.
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ζ.
Η ικανότητα για συνεργασία και η δυνατότητα συντονισµού και κατεύθυνσης οµάδας εργασίας.
η.

Η ικανότητα για παραγωγή θετικού και ολοκληρωµένου επιτελικού

θ.

Το επίπεδο γενικής µόρφωσης και το ενδιαφέρον για µελέτη και

έργου.

έρευνα.
94. Η Έκθεση Αξιολόγησης Σπουδαστή συντάσσεται από την ∆ιοίκηση και
βασίζεται στις παραπάνω αξιολογήσεις, την προσωπική αντίληψη όσον αφορά τις
ικανότητες του σπουδαστή για εκτέλεση επιτελικής εργασίας, ορθολογική σκέψη,
την οξύτητα της κρίσης του, την ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων, καθώς και
τα γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.
95. Ο ∆ιοικητής της Σχολής µετά από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, µπορεί να προτείνει, µε αιτιολογηµένη αναφορά του προς το Γενικό Επιτελείο
Εθνικής Άµυνας, τη διακοπή της φοίτησης οποιουδήποτε σπουδαστή, που η επίδοση ή η συµπεριφορά του είναι απαράδεκτη.
96. ∆ιαγράφεται από τη Σχολή, αφού τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, κάθε
σπουδαστής που απουσιάζει από τα δια φυσικής παρουσίας µαθήµατα για περισσότερες του 1/10 των ηµερών εκπαίδευσης, συνυπολογιζοµένων αθροιστικά και
των περιόδων απουσίας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
97. Οι εργασίες που ανατίθενται στους σπουδαστές από τη Σχολή όπως και
κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, αξιολογούνται από δύο τουλάχιστον εκπαιδευτές.
98. Η τελική βαθµολογία κάθε εργασίας είναι ο µέσος όρος (ΜΟ) της βαθµολογίας των δύο Εκπαιδευτών.
99. 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
100. Ο σπουδαστής που συγκέντρωσε βαθµολογία ΚΑΛΩΣ και άνω, θεωρείται ότι έχει αποφοιτήσει ευδόκιµα από τη Σχολή και ονοµάζεται διακλαδικός επιτελής.
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101. Κοινοποίηση Βαθµολογίας
α.
Η Σχολή κοινοποιεί σε κάθε σπουδαστή τη βαθµολογία που πέτυχε. 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 γίνονται δεκτές µόνο για να εξακριβωθεί
αν έγινε λάθος υπολογισµού.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
102. Γενικά
α.
Κατά τη διάρκεια της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης η Σχολή παρέχει µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας διάφορα αδιαβάθµητα εκπαιδευτικά βοηθήµατα.
β.
Κατά τη διάρκεια της δια φυσικής παρουσίας εκπαίδευσης, η Σχολή χορηγεί στους σπουδαστές, διάφορα εκπαιδευτικά βοηθήµατα (φυλλάδια, κανονισµούς, δόγµατα) απαραίτητα για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Τα βοηθήµατα αυτά µετά το τέλος της εκπαίδευσης επιστρέφονται στη Σχολή, όπως αυτό καθορίζεται µε διαταγή.
103. Φυλλάδια
Τα φυλλάδια αποτελούν βοηθήµατα µόνο για τα αντικείµενα εκπαίδευσης για τα οποία δεν υπάρχουν οι σχετικοί κανονισµοί.
104. Κανονισµοί
α.
Οι σπουδαστές, κατά την παρουσίασή τους στη Σχολή, υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους αναγκαίους στρατιωτικούς κανονισµούς και τα εγχειρίδια εκστρατείας του κλάδου τους.
β.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ότι η Σχολή δεν έχει τη δυνατότητα χορηγήσεως οιουδήποτε κανονισµού, λόγω µη υπάρξεως σχετικού αποθέµατος.
105. Εκπαιδευτικά Υλικά – Εξοπλισµός Αιθουσών ∆ιδασκαλίας
α.
Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας (ΕΟ), υπάρχουν τα αναγκαία εκπαιδευτικά υλικά και µέσα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
β.
θουσα.

Φάκελος µε οδηγίες χρήσης των συστηµάτων υπάρχει σε κάθε αί-
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106. 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.
(2) Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, για την ηλεκτρονική
υποστήριξη των σπουδαστών και την εξυπηρέτηση του έργου της µόνιµης δύναµης, στη Σχολή λειτουργούν τα ακόλουθα δίκτυα:
Εσωτερικό δίκτυο (Intranet):
Το εσωτερικό δίκτυο της Σχολής αποτελεί ένα τοπικό
δίκτυο , υψηλής διαβάθµισης, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή και ταχεία µεταφορά
δεδοµένων, πρωτίστως µεταξύ του Επιτελείου της Σχολής και επικουρικά µεταξύ
του Επιτελείου της Σχολής και των σπουδαστών. Οι υπολογιστές που ανήκουν
στο εσωτερικό δίκτυο δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατά τα προβλεπόµενα
από τις κείµενες διατάξεις.
(α)

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.
(β)

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 λειτουργεί στον προαύλιο χώρο της Σχολής, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι ελεγχόµενη κατά τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία.
(γ)

Πρόσβαση σε επιστηµονικά περιοδικά/ιστότοπους:
Σε συνεργασία µε το ΑΠΘ, παρέχεται στους σπουδαστές, δυνατότητα αποµακρυσµένης σύνδεσης µε το Πανεπιστήµιο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πρόσβαση σε συνδροµητικά περιοδικά, προσωπική ιστοσελίδα στο ΑΠΘ κλπ.
(δ)

(ε) Τονίζεται ότι η οποιαδήποτε χρήση των δικτύων (ενσύρµατο – ασύρµατο) απαγορεύεται να πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια των
ωρών διδασκαλίας τόσο στις αίθουσες όσο και στο αµφιθέατρο της Σχολής.
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β.

∆ιαδικτυακοί τόποι Σχολής (αδιαβάθµητοι).

(1) Η επίσηµη ιστοσελίδα της Σχολής, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, είναι στη διεύθυνση http://www.adispo.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχουν πληροφορίες για τη ∆ιοίκηση, τη δοµή, τα νέα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Σχολής.
(2) Για την καλύτερη και άµεση ενηµέρωση των σπουδαστών η
Σχολή έχει δηµιουργήσει µία πιλοτική Ιστοσελίδα Σπουδαστών στη διεύθυνση
http://students.adispo.gr/. Η ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται αποκλειστικά στους
σπουδαστές και το υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα αυτή είναι «Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ». Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται από τις
Έδρες και τα τµήµατα της Σχολής. Η είσοδος στην ιστοσελίδα επιτυγχάνεται µε λογαριασµό, ο οποίος παρέχεται στους σπουδαστές κατά την παρουσίαση τους στη
Σχολή.
(3) Για την περίοδο της διαδικτυακής µάθησης µόνο, η Σχολή
λειτουργεί εφαρµογή τηλεκπαίδευσης στη διεύθυνση https://eadispo.army.gr. Σε
αυτή την πλατφόρµα οι εκπαιδευτές µπορούν να διεξάγουν διδασκαλία µαθηµάτων, 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
οποιδήποτε χώρο. 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.
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 Φυλλάδιο Νέου Σπουδαστή, του Τµήµατος Πληροφορικής, στην ΗΝ Βιβλιοθήκη του
εσωτερικού δικτύου (intranet) της Σχολής και στην Ιστοσελίδα Σπουδαστών
(http://students.adispo.gr) της Σχολής.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
107. Γενικά
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α.
Οι καλούµενοι Αξκοί για εκπαίδευση κατ’ έτος αποτελούν µια Εκπαιδευτική Σειρά µε αύξοντα αριθµό(π.χ. 1η ΕΣ, 2η ΕΣ κ.ο.κ.)
β.
Για την εξασφάλιση καλύτερης συµµετοχής, παρακολούθησης,
προτροπής στη συνεργασία µεταξύ των σπουδαστών, η εκπαίδευση στη Σχολή
πραγµατοποιείται κατά ΕΟ, κατ’ αναλογία από κάθε Κλάδο.
108. 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
109. 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 λοιπών 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, αναφορές και ανάγκες των σπουδαστών.
στ. Συνεργάζεται µε τους Αρχηγούς των άλλων Εκπαιδευτικών Οµάδων, µε το Επιτελείο, τις Έδρες Εκπαίδευσης και τα λοιπά όργανα της Σχολής.
110. Καθήκοντα Αρχηγού ΕΟ
α.

Ο αρχαιότερος σπουδαστής κάθε ΕΟ, ορίζεται Αρχηγός της ΕΟ.

β.
Ευθύνεται για την οµαλή λειτουργία της ΕΟ του, την επίβλεψη εκπαιδευτικών µέσων και υλικών, την αφή - σβέση φώτων, κλείσιµο παραθύρωνεξωφύλλων, ασφάλιση αίθουσας κλπ, βοηθούµενος από τον σπουδαστή υπηρεσίας.
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γ.
∆ιαβιβάζει στους σπουδαστές του κάθε διαταγή-οδηγία της ∆κσεως της Σχολής, του Τµήµατος Εκπαίδευσης, των Εδρών Εκπαίδευσης - εκπαιδευτών ή άλλων οργάνων της Σχολής, καθώς και του Αρχηγού της ΕΣ.
δ.
Βοηθά τους αξκούς εκπαιδευτές σε θέµατα προπαρασκευής και
διεξαγωγής της εκπαίδευσης.
ε.
Ορίζει εκ περιτροπής τον σπουδαστή υπηρεσίας κατά εβδοµάδα ο
οποίος υποβάλλει καθηµερινά ηλεκτρονικά το Ηµερήσιο ∆ελτίο Σπουδαστών της
ΕΟ του µέχρι 0805 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.
111. Καθήκοντα Σπουδαστών
α.
Βασική υποχρέωση των σπουδαστών είναι η συνεχής προσπάθεια, ώστε µε την µελέτη να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και να αναπτύξουν
τις ικανότητες για τον χειρισµό των πάσης φύσεως προβληµάτων και καταστάσεων 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 (0800), στο Τµήµα
Εκπαίδευσης της Σχολής και ειδικότερα στο Γραφείο Σπουδαστών (τηλ. 2310001033-34, εσωτ. 1033-34). Εφιστάται η προσοχή των σπουδαστών για τις περιπτώσεις ασθένειας, ότι είναι υποχρεωτική η επικοινωνία µε τον ιατρό της Σχολής,
σε κάθε περίπτωση πριν από τις 0800, στο τηλέφωνο 2310 001054.
δ.
Απαγορεύεται αυστηρώς η είσοδος των σπουδαστών στα γραφεία
δακτυλογράφησης, σχεδίασης, αναπαραγωγής βοηθηµάτων, στο Γραφείο Σπουδαστών του Τµήµατος Εκπαίδευσης, στο Τµ. Πληροφορικής και στα γραφεία των
Εδρών Εκπαίδευσης, εκτός αν κληθούν ονοµαστικά.
ε.
Κατά την είσοδο των εκπαιδευτών, ∆ντών Εδρών, ∆ντού Σπουδών, Υδκτού και ∆κτού της Σχολής στις αίθουσες των Εκπαιδευτικών Οµάδων, επιβάλλεται 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 εκπαίδευσης και την εξέλιξή του.
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στ. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα και η κατανάλωση κάθε είδους ποτών και τροφίµων στις αίθουσες των ΕΟ, στην αίθουσα Πληροφορικής,
στο Αµφιθέατρο και στη Βιβλιοθήκη.
ζ.
Αναλαµβάνουν καθήκοντα ΑΕΕΑΣ της Σχολής, κατόπιν ορισµού
τους από το Τµήµα Προσωπικού.
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
112. Από τη Σχολή επισηµαίνονται ιδιαίτερα τα εξής:
α.

Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

(1) Η χρησιµοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρµας εκπαίδευσης για την παρακολούθηση των διδασκοµένων αντικειµένων είναι υποχρεωτική
και θα παρακολουθείται ηλεκτρονικά από τη Σχολή.
(2) Μέσω της υπόψη πλατφόρµας οι σπουδαστές δύνανται να
τους , 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 προγράµµατος εκπαίδευσης.
(5) Η έντονη και συνεχής προσπάθεια των σπουδαστών για κινητοποίηση των διανοητικών τους δυνάµεων, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των
ηθικών, ψυχικών και επαγγελµατικών προσόντων, πάντοτε µέσα στα πλαίσια των
κανονισµών και διαταγών.
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(6) Η άψογη εµφάνιση και συµπεριφορά των σπουδαστών σε
κάθε εκδήλωση εντός και εκτός της Σχολής.
(7) Όλα τα έγγραφα εκπαίδευσης που χορηγούνται από τη Σχολή, θεωρούνται διαβαθµισµένο υλικό και πρέπει να τύχουν αναλόγου χειρισµού.
(8) Ο βαθµός ασφαλείας των βοηθηµάτων της Σχολής φθάνει
µέχρι και «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ», γι’ αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή των
σπουδαστών σ’ αυτό το σηµείο.
(9) Οι σπουδαστές έχουν προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη και
χειρισµό των φυλλαδίων και ασκήσεων που χορηγούνται από τη Σχολή και διατηρούν στην κατοχή τους, µετά την αποφοίτηση.
(10) Όσα από τα βοηθήµατα, φυλλάδια και ασκήσεις δεν θεωρούνται χρήσιµα στους σπουδαστές, επιστρέφονται στο τµήµα εκπαίδευσης της Σχολής για καταστροφή.
(11) Απαγορεύεται η µαγνητοφώνηση της διδασκαλίας και των
διαλέξεων στο αµφιθέατρο, στις αίθουσες διδασκαλίας και οπουδήποτε αλλού.
(12) Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες διδασκαλίας και στο αµφιθέατρο της σχολής. Επίσης απαγορεύεται η χρήση προσωπικού Η/Υ ή Tablet στο χώρο του αµφιθεάτρου.
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
113. Σε όλους τους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδοκίµως απονέµεται:
α.

Πτυχίο ∆ιακλαδικού Επιτελούς.

β.
∆ιακριτικά σήµατα αποφοίτων Α∆ΙΣΠΟ (ορθογώνιο, πολύγωνο) τα
οποία φέρονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανονισµών περί στολών.
114. Το πτυχίο υπογράφεται από το ∆ιοικητή της Σχολής και τον Αρχηγό
ΓΕΕΘΑ και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα του ΓΕΕΘΑ.
115. Η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών αποτελεί το ορόσηµο στη διαδικασία της Εκπαιδευτικής Σειράς και σφραγίζει την προσπάθεια των σπουδαστών. 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 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
116. Η Έδρα Ασφάλειας και Στρατηγικής (ΕΑΣ) είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση στα αντικείµενα ∆ιεθνών Σχέσεων – Στρατηγικής [Πολιτική Εθνικής Άµυνας (ΠΕΑ), Εξωτερικής Πολιτικής, Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής (ΕΘΣΣ), Παραγόντων Εθνικής Ισχύος, Εθνικών Θεµάτων, Στρατηγικής, ∆ιεθνών Σχέσεων –
Οργανισµών, ∆ιεθνούς ∆ικαίου (Γ’ τοµέας σπουδών)] και σε θέµατα ∆ιεθνούς Περιβάλλοντος – Αµυντικής Πολιτικής [∆ιεθνές και περιφερειακό Περιβάλλον, Αµυντικός Σχεδιασµός, Σύγχρονες Απειλές (∆’ τοµέας σπουδών)].
117. Η θεωρητική εκπαίδευση των ανωτέρω αντικειµένων γίνεται µε µια σειρά διαλέξεων, στο πλαίσιο του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (∆ΠΜΣ) «∆ιεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» του ΠΑΜΑΚ, τα οποία παρακολουθούν όλοι οι σπουδαστές και µε µεµονοµένες διαλέξεις διακεκριµένων εξωτερικών οµιλητών, που εξειδικεύονται σε ειδικότερα και τρέχοντα θέµατα των ανωτέρω αντικειµένων. Λεπτοµέρειες των διαλέξεων του ∆ΠΜΣ φαίνονται στον Οδηγό
Σπουδών (Syllabus) του προγράµµατος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται (συνοπτικά) τα εκπαιδευτικά αντικείµενα της Έδρας, ανά Τοµέα Σπουδών.
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
118. Η εκπαίδευση σε αυτό το αντικείµενο γίνεται µε διαλέξεις των µαθηµάτων «∆ιεθνείς Σχέσεις», «∆ιεθνείς Οργανισµοί: Θεωρία και Πράξη» και «∆ιεθνής
Πολιτική ∆ιεθνές ∆ίκαιο και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική» του ∆ΠΜΣ, καθώς και
µε µεµονοµένες διαλέξεις διακεκριµένων οµιλητών σε ειδικότερα αντικείµενα.
119. Σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης αποτελούν οι εργασίες των σπουδαστών που παρουσιάζονται µε τη µορφή διαλέξεων – εισηγήσεων ατοµικών σεµιναρίων, που προετοιµάζει ο κάθε σπουδαστής ξεχωριστά σε θέµα το οποίο αναθέτει η ΕΑΣ. Τα σεµινάρια υλοποιούνται εντός των ΕΟ, συµµετέχουν όλοι οι σπουδαστές και στο τέλος εκάστου εξάγονται, παρουσιάζονται και καταγράφονται συµπεράσµατα – προτάσεις. Κάθε σπουδαστής εκτός από εισηγητής - διαλέκτης έχει
και την ευθύνη της διεξαγωγής του σεµιναρίου, ως Πρόεδρος, βοηθούµενος από
συσπουδαστή του, τον οποίο έχει ορίσει ως γραµµατέα, για την καταγραφή όλων
των απόψεων και των εξαχθέντων συµπερασµάτων – προτάσεων µε την µορφή
ενός πρακτικού.
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Αξιολόγηση
120. Η αξιολόγηση στον Γ΄ τοµέα σπουδών γίνεται µε την βαθµολόγηση της
γραπτής εργασίας της εισήγησης του σεµιναρίου. Η βαθµολόγηση γίνεται από δύο
διαφορετικούς εκπαιδευτές της Έδρας και η βαθµολογία αντιπροσωπεύει το 5%
της συνολικής επίδοσης εκάστου σπουδαστή. Επιπλέον, σε κάθε ατοµικό σεµινάριο ο εισηγητής σπουδαστής εκτελεί και χρέη Προέδρου του Σεµιναρίου και αξιολογείται και ξεχωριστά και ως Πρόεδρος, για την όλη οργάνωση και διεξαγωγή του
σεµιναρίου. Η βαθµολογία της αξιολόγησης ως Προέδρου αντιπροσωπεύει το
2,85% της συνολικής επίδοσης. Η συµµετοχή των υπολοίπων σπουδαστών της
ΕΟ, διαµορφώνει µαζί µε την συνολική εικόνα κάθε σπουδαστής την προφορική
βαθµολογία κάθε τετραµήνου των σπουδαστών (~0,5% για κάθε τετράµηνο).
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
121. Η εκπαίδευση σε αυτό το αντικείµενο γίνονται µε διαλέξεις των µαθηµάτων «Στρατηγική», «∆ιεθνή Οικονοµικά» και «∆ιεθνής Ασφάλεια και Σύγχρονες
Απειλές» του ∆ΠΜΣ καθώς και µε µεµονοµένες διαλέξεις διακεκριµένων οµιλητών
σε ειδικότερα αντικείµενα.
122. Σηµαντικό µέρος της εκπ[αίδευσης αποτελούν και οι εργασίες των µηνιαίων επισκοπήσεων των σπουδαστών. Η Μηνιαία Επισκόπηση είναι η περιοδική εξέταση, ανάλυση και αρουσίαση των σηµαντικότερων από τα γεγονότα που
συνέβησαν κατά τη διάρκεια του προηγούµενου µήνα σε προκαθορισµένα θέµατα,
µε έµφαση σε αυτά που άπτονται του εθνικού ενδιαφέροντος. Κάθε σπουδαστής
κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην Α∆ΙΣΠΟ, υποχρεούται να προετοιµάσει και
να παρουσιάσει µία επισκόπηση. Η επισκόπηση προάγει την κριτική ικανότητα
των σπουδαστών µέσω της διαδικασίας της επιλογής και επεξεργασίας των επίκαιρων γεγονότων, καθώς και µέσω της συµµετοχής σε διευθυνόµενες συζητήσεις.
Η επισκόπηση διενεργείται σε µηνιαία βάση στις αρχές κάθε µήνα και
περιλαµβάνει τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
α.
Γεωπολιτικά – Γεωστρατηγικά – Πολιτικοστρατιωτικά θέµατα Ελλάδας, Κύπρου και εγγύς περιβάλλοντος (Τουρκίας – Κύπρου - Βαλκανίων).
β.
Γεωπολιτικά – Γεωστρατηγικά – Πολιτικοστρατιωτικά Θέµατα υπολοίπου κόσµου και ∆ιεθνών Οργανισµών µε προτεραιότητα θέµατα που άπτονται
εθνικού ενδιαφέροντος.
γ.
Εθνική και Παγκόσµια Οικονοµία και Τεχνολογία (Εξελίξεις,
εφαρµογές στις Ε∆).
123. Η Μηνιαία Επισκόπηση διεξάγεται σε 2 φάσεις. Κατά την πρώτη φάση,
οι επισκοπήσεις παρουσιάζονται εντός των ΕΟ. Κατά τη δεύτερη φάση, επιλέγονται τρείς από το σύνολο των επισκοπήσεων, µια ανά θεµατική ενότητα, και παρουσιάζονται στο αµφιθέατρο της Σχολής παρουσία της ∆ιοίκησης, διακεκριµένων
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Πανεπιστηµιακών, ∆ιεθνολόγων, ∆ιπλωµατών, Στρατιωτικών Αναλυτών,
∆ηµοσιογράφων ή Οικονοµολόγων, καθώς και του συνόλου των σπουδαστών.
Αξιολόγηση
124. Η αξιολόγηση στον ∆΄ τοµέα σπουδών γίνεται µε την βαθµολόγηση της
γραπτής εργασίας των Επισκοπήσεων. Η βαθµολόγηση γίνεται από δύο εκπαιδευτές της Έδρας και η βαθµολογία αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής επίδοσης εκάστου σπουδαστή. Η συµµετοχή των υπολοίπων σπουδαστών της ΕΟ, κατά την παρουσίαση των επισκοπήσεων, διαµορφώνει µαζί µε την συνολική εικόνα
κάθε σπουδαστής την προφορική βαθµολογία κάθε τετραµήνου των σπουδαστών
(~0,5% για κάθε τετράµηνο).
125. Επιπρόσθετα των γραπτών εργασιών, οι σπουδαστές αξιολογούνται και
µε γραπτή εξέταση κάθε τετράµηνο. Οι γραπτές εξετάσεις στα αντικείµενα της Έδρας γίνονται είτε µε την µορφή διαγωνίσµατος, είτε µε τη µορφή εργασίας περιπτωσιολογικής µελέτης (case study). Η βαθµολογία της ανωτέρω εξέτασης ανά
τετράµηνο, αντιπροσωπεύει περίπου το 0,5% της συνολικής επίδοσης εκάστου
σπουδαστή. Η υπόψη έγγραφη δοκιµασία είναι ξεχωριστή από την αντίστοιχη που
διεξέγεται από το ΠΑΜΑΚ και αφορά στους σπουδαστές του ∆ΠΜΣ.
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
126. Η ΕΑΣ είναι υπεύθυνη και για την οργάνωση τεσσάρων Ηµερίδων. Μια
εξ αυτών διεξάγεται από την Έδρα Στρατηγικών Σπουδών «Θουκυδίδης» του
ΠΑ.ΜΑΚ, στο πλαίσιο της υπογραφείσας συµφωνίας µεταξύ ΓΕΕΘΑ και ΠΑΜΑΚ
και οι υπόλοιπες από την ΕΑΣ.
ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
127. Στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης των σπουδαστών, πριν την έναρξη
των µαθηµάτων µε την φυσική τους παρουσία, η Έδρα συµβάλλει µε την διεξαγωγή αριθµού εισαγωγικών εξ’ αποστάσεως µαθηµάτων στις Θεµατικές Ενότητες
Στρατηγική, ∆ιεθνείς Σχέσεις και ∆ιεθνής Οργανισµοί, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεως της Σχολής.

28

Ε∆ΡΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
128. Η Έδρα ∆ιακλαδικού Αµυντικού Προσανατολισµού (Ε∆ΑΠ) είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση στα αντικείµενα Ηγεσίας – ∆ιοίκησης – ∆ιευθυντικής (Α’
τοµέας), «Οργάνωσης, ∆ιοίκησης, Λειτουργίας Ε∆-ΣΑ-∆ιακλαδικών Στρατηγείων
και του Ενιαίου Συστήµατος ∆ιοίκησης και Ελέγχου» (Β’ τοµέας) και συµµετέχει
στα αντικείµενα της Σχεδίασης, Εκτέλεσης, Υποστήριξης, ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων (Στ΄ τοµέας) πραγµατοποώντας Επιτελική Άσκηση ∆ιακλαδικής Πολυεθνικής
∆ύναµης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά αντικείµενα ανά τοµέα.
.
ΗΓΕΣΙΑ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ
129. Ο τοµέας εκπαίδευσης «Ηγεσία – ∆ιοίκηση – ∆ιευθυντική» αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων τοµέων εκπαίδευσης των Σχολών ∆ιοίκησης και Επιτελών
των Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΙΕΠ/Ε∆).
130. Η Σχολή επιθυµώντας να συµβάλει στην διαµόρφωση των ηγετικών χαρακτηριστικών των στελεχών των Ε∆, που προορίζονται για ανώτερες θέσεις, διοργανώνει ένα κύκλο διαλέξεων (ακαδηµαϊκών και διακεκριµένων προσωπικοτήτων) και άλλων δραστηριοτήτων («role play»), που στοχεύουν στην διερεύνηση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών που διαµορφώνουν τις ηγετικές προσωπικότητες
και του τρόπου ανάπτυξης αυτών, µε τους κάτωθι ενδεικτικούς τίτλους :
131. «Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης», «Περί ∆ιαπραγµατεύσεων», «Άσκηση
∆ιαπραγµάτευσης», «Debate discussion», «Περί Ηγεσίας – Management», «Θρησκεία και Γεωπολιτική», «∆ιοίκηση Αλλαγών».
Αξιολόγηση
132. Η αξιολόγηση του τοµέα γίνεται µε την γραπτή εργασία του «ΗΓΕΤΗ»
των σπουδαστών (5% της συνολικής βαθµολογίας). Η εν λόγω εργασία είναι κριτική αξιολόγηση ηγετικών προσωπικοτήτων, κυρίως από την Ελληνική Ιστορία. Η
εργασία αυτή θα παρουσιασθεί από τους Σπουδαστές στις ΕΟ και θα συµβάλλει
στην διαµόρφωση της προφορικής βαθµολογίας. Οδηγίες για τους τρόπους συγγραφής και παρουσίασης, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της τηλεκπαίδευσης.
133. Επίσης θα διεξαχθεί η Άσκηση ∆ιαπραγµάτευσης και το «Debate» (role
plays) στις ΕΟ, µε τη συµµετοχή του συνόλου των Σπουδαστών η οποία επίσης
θα συµβάλλει στη διαµόρφωση της συνολικής προφορικής βαθµολογίας τετραµήνου της Έδρας (0,5% της συνολικής βαθµολογίας).
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134. Σχετική βιβλιογραφία για την εργασία του «ΗΓΕΤΗ» και για την Άσκηση
∆ιαπραγµάτευσης δίδεται σε ηλεκτρονική µορφή, στους σπουδαστές ενώ η βιβλιοθήκη της Σχολής διαθέτει αρκετά βιβλία που καλύπτουν τα αντίστοιχα θέµατα.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των Ε∆
135. Ο τοµέας εκπαίδευσης «Οργάνωση – ∆ιοίκηση – Λειτουργία των Ε∆ ΣΑ - ∆ιακλαδικών Στρατηγείων και Ενιαίου Συστήµατος ∆ιοίκησης και Ελέγχου»,
αποσκοπεί στην κατανόηση της διακλαδικότητας καθώς και του τρόπου συνεργασίας και συντονισµού των Ε∆, µε σκοπό την µέγιστη αποτελεσµατικότητα σε όλα
τα επίπεδα των δραστηριοτήτων τους.
136. Για την κατανόηση της ∆ιακλαδικότητας, διοργανώνονται δύο κύκλοι διαλέξεων στο αµφιθέατρο της Σχολής ως εξής :
α.

Οργάνωση Ε∆
•
Οργάνωση Κλαδικών Επιτελείων (Επιτελείς ΓΕΕΘΑ, Ε∆ΑΠ)
•
Προκλήσεις-Επιλογές-Προοπτικές ΓΕΕΘΑ (Α/ΓΕΕΘΑ)
•
Προκλήσεις-Επιλογές-Προοπτικές ΓΕΣ (Α/ΓΕΣ)
•
Προκλήσεις-Επιλογές-Προοπτικές ΓΕΝ (Α/ΓΕΝ)
•
Προκλήσεις-Επιλογές-Προοπτικές ΓΕΑ (Α/ΓΕΑ)
•
Προκλήσεις-Επιλογές-Προοπτικές ΓΕΕΦ (Α/ΓΕΕΦ)

β.

∆ιακλαδικότητα στις Ε∆
•
Γενικά περί ∆ιακλαδικών ∆ογµάτων.
•
Στρατηγικό Στρατιωτικό ∆όγµα.
•
∆ιακλαδικό ∆όγµα ∆ιοικήσεως και Ελέγχου.
•
∆όγµα ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων.

Αξιολόγηση
137. Η αξιολόγηση του τοµέα γίνεται µε την γραπτή εργασία της περιπτωσιολογικής µελέτης (case study, CS) επί των παρακάτω ∆ιακλαδικών ∆ογµάτων (5%
της συνολικής βαθµολογίας) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆όγµα ∆Μ για την υποστήριξη των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων.
∆ιακλαδικό ∆όγµα Αµφίβιων Επιχειρήσεων.
∆ιακλαδικό ∆όγµα Ειδικών Επιχειρήσεων.
∆ιακλαδικό ∆όγµα Κυβερνοπολέµου.
∆ιακλαδικό ∆όγµα Πληροφοριών.
∆ιακλαδικό ∆όγµα Αεράµυνας.
∆ιακλαδικό ∆όγµα Η-Π.
∆ιακλαδικό ∆όγµα Επικοινωνιών-Πληροφορικής.
∆ιακλαδικό ∆όγµα ΨΕ.
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138. Η εργασία αυτή θα παρουσιασθεί από τους Σπουδαστές στις ΕΟ και θα
συµβάλλει στην διαµόρφωση της προφορικής βαθµολογίας τετραµήνου της Έδρας
(0,5% της συνολικής βαθµολογίας). Οδηγίες για τους τρόπους συγγραφής και παρουσίασης, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της τηλεκπαίδευσης.
139. Σχετική βιβλιογραφία δίδεται σε ηλεκτρονική µορφή, στους σπουδαστές
ενώ η βιβλιοθήκη της Σχολής διαθέτει αρκετά βιβλία που καλύπτουν τις απαιτήσεις
της περιπτωσιολογικής µελέτης.
140. Επίσης στις γραπτές εξετάσεις Τηλεκπαίδευσης µέρος των ερωτήσεων,
µε µορφή ερωτηµατολογίου πολλαπλών επιλογών, θα αφορούν την ύλη των ∆ιακλαδικών ∆ογµάτων της Τηλεκπαίδευσης.
ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ "ΙΑΣΩΝ 2019"
141. Η Ε∆ΑΠ συµµετέχει στα αντικείµενα της Σχεδίασης - Εκτέλεσης - Υποστήριξης ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων (Στ΄ τοµέας εκπαίδευσης) µε την άσκηση
«Ιάσων» που αποσκοπεί σε µια αρχική προσέγγιση του τρόπου Οργάνωσης των
Συµµαχικών Στρατηγείων και του τρόπου σχεδίασης των επιχειρήσεων «µη άρθρου 5» του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τρόπο χειρισµού των ΜΜΕ, στο
πλαίσιο των επιχειρήσεων «µη άρθρου 5» του ΝΑΤΟ.
Σενάριο Άσκησης
142. Το σενάριο της άσκησης, βασίζεται σε µια υποθετική επιχείρηση «µη
άρθρου 5» του ΝΑΤΟ, κατά την οποία, η δύναµη του ΝΑΤΟ (NRF), έχει ήδη αναπτυχθεί µε σκοπό την κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η αποστολή των δυνάµεων
είναι η Επιβολή – Οικοδόµηση – ∆ιατήρηση της Ειρήνης, ώστε µετά από ένα χρονικό διάστηµα να καταστεί ασφαλής, η ανάπτυξη δυνάµεων του ΟΗΕ.
143. Εκ της φύσεως της άσκησης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, στη διαχείριση
των ενεργειών µας σε σχέση µε το κοινό, δηλαδή θέµατα ΜΜΕ και περιλαµβάνονται προπαρασκευαστικές παρουσιάσεις σε θέµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων, Πολεµικών Ανταποκρίσεων, κτλ. ώστε να ακολουθήσουν οι οµαδικές και ατοµικές συνεντεύξεις των Σπουδαστών, ως στελέχη στη NRF. Σχετική βιβλιο-γραφία δίδεται σε
ηλεκτρονική µορφή, στους σπουδαστές.
Αξιολόγηση
144. Η αξιολόγησης του τοµέα γίνεται µε τη βαθµολόγηση της συνολικής παρουσίας και απόδοσης των Σπουδαστών, κατά τη διεξαγωγή της άσκησης (απόδοση στα ανατεθέντα καθήκοντα, τρόπος παρουσίασης της άποψης επί ενός
προβλήµατος, συνεργασία µε τα λοιπά µέλη της οµάδας, πραγµατοποίηση ατοµι-
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κή και οµαδικής συνέντευξη σε επαγγελµατίες ∆ηµοσιογράφους). Η βαθµολογία
αυτή αποτελεί το 2,546% της συνολικής βαθµολογίας σπουδαστή.
ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
145. Τα αντικείµενα που διδάσκονται µέσω τηλεκπαίδευσης είναι τα κάτωθι :
•
Οδηγίες για τις εργασίες- παρουσιάσεις.
•
Βασικές αρχές επικοινωνίας.
•
Τεχνική ακρόασης και µελέτης.
•
∆ιακλαδικός Κανονισµός Στρατιωτικής Αλληλογραφίας
•
∆ιακλαδικά δόγµατα (Αδιαβάθµητα) :
-

∆ιοικητικής Μέριµνας
Υγειονοµικής υποστήριξης
ΜΜΕ
Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης
Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας
ΠΒΧ Άµυνας
Πυρών Υποστήριξης

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
146. Η Ε∆ΑΠ είναι υπεύθυνη και για την οργάνωση µιας Ηµερίδας µε αντικείµενο ειδικότερο θέµα που σχετίζεται µε το προσωπικό των Ε∆.

32

Ε∆ΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
147. Η Έδρα Επιχειρησιακής Σχεδίασης (ΕΕΣ) είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών αντικειµένων της ∆ιαχείρισης Κρίσεων και της ∆ιαδικασίας Λήψης Απόφασης - Επιχειρησιακής Σχεδίασης (Ε΄ τοµέας εκπαίδευσης) και
συµµετέχει στα αντικείµενα της Σχεδίασης - Εκτέλεσης - Υποστήριξης ∆ιακλαδικών
Επιχειρήσεων (Στ΄ τοµέας εκπαίδευσης).
148. Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις οι οποίες αφορούν
στο Σύστηµα Χειρισµού Κρίσεων και στη ∆ιαδικασία Λήψης Απόφασης, καθώς
και στη ∆ιακλαδική Επιχειρησιακή Σχεδίαση. Επίσης παρέχει πρακτική εξάσκηση
στα παραπάνω αντικείµενα, µέσω ∆ιακλαδικών ασκήσεων εφαρµογής (CMX CPX) και σεµιναρίου – case study. Επιπρόσθετα, διοργανώνει Ηµερίδα µε Θέµα
σχετικό µε τη «∆ιαχείριση Κρίσεων».
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ
149. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει τα παρακάτω:
α.
Τη διδασκαλία του εθνικού Συστήµατος Χειρισµού Κρίσεων (ΣΧΚ)
και εγχειριδίων των Εθνικών Κανόνων Εµπλοκής (ΕΚΕ) και του Εθνικού Συστήµατος Συναγερµού (ΕΘΣΥΣΥ).
β.

∆ιαλέξεις επιµέρους αντικειµένων

γ.

Τη διδασκαλία αντικειµένων του ∆Κ 2-1/2012/ΓΕΕΘΑ.

δ.

Σεµινάριο / Case study (Χειρισµού Κρίσεων – Λήψης Απόφασης).

∆ιαχείριση κρίσεων
150. Με τη διδασκαλία των γενικών αρχών - εγχειριδίων των ΕΚΕ, του ΕΘΣΥΣΥ και του ΣΧΚ, επιδιώκεται ο εµπλουτισµός των γνώσεων των σπουδαστών
σε εξειδικευµένους τοµείς, ώστε αυτοί να είναι ικανοί να χειρισθούν τα παραπάνω
θέµατα τόσο κατά τις επακολουθούσες ασκήσεις εφαρµογής, όσο και κατά την υπηρεσία τους σε διάφορες επιτελικές θέσεις µετά την αποφοίτησή τους από τη
Σχολή. Η διδασκαλία τους βασίζεται στα αντίστοιχα εγχειρίδια του ΓΕΕΘΑ.
151. Για την πληρέστερη ενηµέρωση των σπουδαστών σχετικά µε οργάνωση και την διαχείριση κρίσεων στις Ε∆ θα πραγµατοποιηθεί διάλεξη από εξωτερικούς στρατιωτικούς οµιλητές µε θέµα «Επάνδρωση - Λειτουργία ΚΕΧΕΙΚ».
152. Σεµινάριο / Case study (Χειρισµού Κρίσεων – Λήψης Απόφασης).
Τα σεµινάρια, ως µια από τις µεθόδους µάθησης που χρησιµοποιούνται από τη
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Σχολή, διευρύνουν τη σκέψη των σπουδαστών και αναπτύσσουν την ικανότητά
τους να παρουσιάζουν τις απόψεις τους απλά και κατανοητά. Με την ανάπτυξη
ενός θέµατος που δίνεται στους σπουδαστές µαζί µε ενδεικτική βιβλιογραφία, επιχειρείται η εµβάθυνση µέσω της µελέτης και έρευνας, στα αντικείµενα Χειρισµού
Κρίσεων - Λήψης Απόφασης µε συγκερασµό των προβλεπόµενων διαδικασιών
και ακαδηµαϊκών προσεγγίσεων, θεωριών και τεχνικών.
Λήψη απόφασης – Επιχειρησιακή σχεδίαση
153. Η σηµαντικότερη λειτουργία των στρατιωτικών Επιτελείων είναι η λήψη
επιχειρησιακών αποφάσεων και η συνακόλουθη σχεδίαση ενεργειών, δηλαδή η
Επιχειρησιακή σχεδίαση. Με τη διδασκαλία του ∆Κ 2-1/2012/ΓΕΕΘΑ, επιδιώκεται
η επεξήγηση των διαδικασιών της επιχειρησιακής σχεδίασης των Ε∆ και η κατανόηση των όρων κι εννοιών.
154. Για την πληρέστερη ενηµέρωση των σπουδαστών σχετικά µε ειδικότερα
θέµατα που σχετίζονται µε την λειτουργία των Ε∆ θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω διαλέξεις από εξωτερικούς στρατιωτικούς οµιλητές:
α.

Επάνδρωση - Λειτουργία ΕΘΚΕΠΙΧ

β.

Επάνδρωση – Λειτουργία KEXEIK

γ.

Επιχειρησιακή Σχεδίαση ΕΕ (INTEGRATED APPROACH)

δ.

Εξέταση θεµάτων ∆Μ κατά Κλάδο

Αξιολόγηση
155. Η αξιολόγηση των ανωτέρω εκπαιδευτικών αντικειµένων, περιλαµβάνει:
α. Τη γραπτή εργασία του Σεµιναρίου χειρισµού κρίσεων και λήψης
απόφασης (5% συνολικής βαθµολογίας σπουδαστή).
β. Τη γραπτή εξέταση επί της θεωρίας του ∆Κ 2-1/2012/ΓΕΕΘΑ µε
µορφή ερωτηµατολογίου πολλαπλών επιλογών (εξετάσεις Τηλεκπαίδευσης).
γ. Την προφορική βαθµολογία α’ τετραµήνου (~0,5% συνολικής
βαθµολογίας).
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
156. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει τα παρακάτω:
α.
Την εκτέλεση της ∆ιακλαδικής Άσκησης Χειρισµού Κρίσεων (CMX)
«ΘΥΜΟΣΟΦΟΣ-2018».
β.
Την εκτέλεση της ∆ιακλαδικής Άσκησης Επιχειρησιακής Σχεδίασης (CPX) «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - 2019». (Φάση 1)
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«Θυµόσοφος 2018»
157. Σκοπός της ∆ιακλαδικής Άσκησης Χειρισµού Κρίσεων - Crisis Management Exercise (CMX) «ΘΥΜΟΣΟΦΟΣ 2018» είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στις διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια αντιµετώπισης µιας
κατάστασης έντασης – κρίσης σε µια εικονική περιοχή, στο επίπεδο του Αρχηγείου
Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΕ∆), µε βάση τα προβλεπόµενα από το Σύστηµα Χειρισµού
Κρίσεων. Πρόκειται για άσκηση εφαρµογής, στην οποία οι σπουδαστές, ασκούνται στην εκτίµηση των διαµορφούµενων καταστάσεων σύµφωνα µε το σενάριο
της άσκησης, επανδρώνοντας τις αντίστοιχες Οµάδες Στρατηγικής Εκτίµησης
Πληροφοριών (ΟΣΕΠ) και Στρατηγικής Ανάλυσης Καταστάσεως (ΟΣΑΚ). Ακολούθως συντάσουν την Στρατηγική Στρατιωτική Αξιολόγηση Κατάστασης του ∆Κ
2-1/12 ΓΕΕΘΑ. Τέλος Επίσης εξασκούνται στις διαδικασίες κήρυξης, εφαρµογής
και ακύρωσης µέτρων των ΕΘΣΥΣΥ – ΕΚΕ, και στη βαθµιαία µετάπτωση σε καταστάσεις ετοιµότητας, µε τη λήψη των αναλόγων µέτρων του ΕΘΣΥΣΥ.
«Θεµιστοκλής 2019» (φάση 1η)
158. Η ∆ιακλαδική Άσκηση Επιχειρησιακής Σχεδιάσεως Στρατηγείου «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-2019» {Command Post Exercise (CPX)}, εξετάζει τη σχεδίαση και
διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε Θέατρο
Επιχειρήσεων που περιλαµβάνει νησιωτικό και ηπειρωτικό χώρο, µε την εφαρµογή των διαδικασιών, εννοιών και εργαλείων της Επιχειρησιακής Σχεδίασης που
αναλύονται στον ∆Κ 2-1/2012/ΓΕΕΘΑ. Η άσκηση είναι ελεγχόµενη, απλής ενεργείας και αποσκοπεί στην εµπέδωση της διδαχθείσας ύλης, καθώς και στην
προώθηση της αποτελεσµατικής συνεργασίας των στελεχών - σπουδαστών όλων
των Κλάδων, µε τη συµµετοχή από κοινού στη σχεδίαση, ως µέλη ∆ιακλαδικού
Στρατηγείου. Ειδικότερα οι σπουδαστές, µε βάση την ειδική κατάσταση που τους
έχει δοθεί και ακολουθώντας τη µεθοδολογία της επιχειρησιακής σχεδιάσεως που
καθορίζεται από ∆Κ 2-1/2012/ΓΕΕΘΑ, διαµορφώνουν προοδευτικά τα επιτελικά
προϊόντα κάθε σταδίου ώστε να καταλήξουν στο τελικό επιτελικό προϊόν της επιχειρησιακής σχεδίασης που είναι η σύνταξη ενός Ενδεχόµενου Σχεδίου.
Αξιολόγηση
159. Η αξιολόγηση της συµµετοχής των σπουδαστών στις ανωτέρω ασκήσεις προέρχεται από τη συνολική παρουσία και απόδοση των Σπουδαστών, κατά
τη διεξαγωγή της άσκησης (απόδοση στα ανατεθέντα καθήκοντα, τρόπος παρουσίασης της άποψης επί ενός προβλήµατος, συνεργασία µε τα λοιπά µέλη της οµάδας) και έχει συντελεστή βαρύτητας ~7% επί της συνολικής βαθµολογίας του
σπουδαστή.
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ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
160. Περιλαµβάνει τη διδασκαλία των παρακάτω µαθηµάτων:
α.
Επιχειρησιακή Σχεδίαση Ενόπλων ∆υνάµεων (∆Κ 2-1/2012):
Το µάθηµα αφορά στη διδασκαλία του ∆ιακλαδικού Κανονισµού Επιχειρησιακής
Σχεδίασης Ενόπλων ∆υνάµεων (∆Κ 2-1/2012/ΓΕΕΘΑ). Οι σπουδαστές καλούνται
να αποκτήσουν το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο προκειµένου κατά τη φοίτηση
τους στη Σχολή, µε φυσική παρουσία, να ανταποκριθούν µε επιτυχία στη γραπτή
αξιολόγηση επί του ∆Κ 2-1/2012, καθώς και στη διακλαδική άσκηση εφαρµογής
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ -2019».
β.
Στρατιωτική Γεωγραφία: Το µάθηµα αφορά στην παρακολούθηση 2 ενηµερωτικών διαλέξεων επί θεµάτων σπουδής του Ελληνικού εδάφους, υπό
το πρίσµα της επιχειρησιακής σχεδίασης. Είναι ενηµερωτικού χαρακτήρα και δεν
θα πραγµατοποιηθεί γραπτή αξιολόγηση, ωστόσο δίνει απαραίτητες γνώσεις που
θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών.
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Ε∆ΡΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
161. Η Έδρα ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων και Ασκήσεων (Ε∆ΕΑ) είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση θεµάτων «Εκτέλεσης και Υποστήριξης ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων» (Στ τοµέας σπουδών). Το έργο της, συνίσταται στη θεωρητική διδασκαλία του τρόπου διεξαγωγής των διακλαδικών επιχειρήσεων και στην εκτέλεση
ασκήσεων για την εµπέδωση της θεωρίας.
162. Η διδασκαλία και η διεξαγωγή των ασκήσεων πραγµατοποιείται µε την
ενεργό συµµετοχή των σπουδαστών, δηλαδή την ανταλλαγή απόψεων, την κατάθεση εµπειριών την εξαγωγή χρησίµων συµπερασµάτων, και κυρίως της αντίληψης για τη φιλοσοφία του τρόπου διεξαγωγής των επιχειρήσεων εκάστου κλάδου.
Επίσης, για την πληρέστερη ενηµέρωση των σπουδαστών σχετικά µε την οργάνωση και την λειτουργία του ΓΕΕΘΑ και των Μειζόνων ∆ιοικήσεων,
καλούνται
ως διαλέκτες οι ∆ιοικητές τους και επιτελείς του ΓΕΕΘΑ.
163. «Επιθυµητή Τελική Κατάσταση» είναι να καταστήσει τους αποφοίτους
της Σχολής ικανούς να διεξαγάγουν διακλαδικές επιχειρήσεις, ως επιτελείς ενός
διακλαδικού Στρατηγείου, µε κοινή «γλώσσα» και αντίληψη, καθώς επίσης να
µπορούν να συµµετέχουν µε επιτυχία σε Κλαδικά Επιτελεία - Μονάδες, στο πλαίσιο µιας διακλαδικής επιχείρησης.
ΘΕΩΡΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
164. Η διδασκαλία της θεωρίας των διακλαδικών επιχειρήσεων θα διεξαχθεί
µε τη βοήθεια του Εκπαιδευτικού Φυλλαδίου ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων (ΕΦ∆Ε),
το οποίο συντάχθηκε από την Έδρα µε βάση τους οικείους κανονισµούς των τριών
Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων και τα υφιστάµενα διακλαδικά ∆όγµατα.
165. Το περιεχόµενο του ΕΦ∆Ε αποτελείται από 10 µέρη, όπως παρακάτω:
α.
Το 1ο Μέρος, περιλαµβάνει την εισαγωγή, τα επίπεδα επιχειρήσεων και τις αρχές του πολέµου.
β.
Το 2ο Μέρος, περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά των διακλαδικών
επιχειρήσεων (Φύση των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων, ∆ιοίκηση και Έλεγχος των
∆ιακλαδικών ∆υνάµεων).
γ.
Το 3ο Μέρος αναφέρεται στη χρησιµοποίηση των δυνάµεων κατά
τις διακλαδικές επιχειρήσεις.
δ.
Το 4ο Μέρος, περιλαµβάνει τη διεξαγωγή των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων και τη συµβολή των Κλάδων στις επιχειρήσεις.
ε.
Το 5ο Μέρος αναφέρεται στη διεξαγωγή των χερσαίων επιχειρήσεων (Επιθετικές, Αµυντικές, Αεροκίνητες & Αεραποβατικές επιχειρήσεις).
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στ.

Το 6ο Μέρος αναφέρεται στη διεξαγωγή των ναυτικών επιχει-

ζ.

Το 7ο Μέρος αναφέρεται στη διεξαγωγή των αεροπορικών επιχει-

ρήσεων.
ρήσεων.
η.
Το 8ο Μέρος αναφέρεται στον τερµατισµό του πολέµου και στις µεταπολεµικές επιχειρήσεις.
θ.

Το 9ο Μέρος αναφέρεται στις πολυεθνικές στρατιωτικές δραστη-

ριότητες.
ι.
Το 10ο Μέρος αναφέρεται στις λοιπές επιχειρήσεις (Ασύµµετρες
επιχειρήσεις, Αεράµυνα, Στοχοποίηση, Πληροφοριακές Επιχειρήσεις, Ηλεκτρονικός Πόλεµος, Ψυχολογικές Επιχειρήσεις, Παραπλάνηση) στην Ασφάλεια των Επιχειρήσεων, στα Συστήµατα Επικοινωνιών και Πληροφορικής και στην ΠΒΧ Άµυνα.
166. Τα 3 πρώτα µέρη του ΕΦ∆Ε θα διδαχθούν µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (27 Αυγ - 02 Νοε 18), ενώ τα µέρη 4 έως 7 καθώς και η παρουσίαση των συµπερασµάτων από δύο ιστορικά παραδείγµατα θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια της φυσικής παρουσίας των σπουδαστών (Φεβ 19).
167. Για την πληρέστερη ενηµέρωση των σπουδαστών επί της οργάνωσης
και λειτουργίας των Επιτελείων/ Μειζόνων Σχηµατισµών των Ε∆, σχετικά µε την
«∆ιεξαγωγή Επιχειρήσεων», θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω διαλέξεις από
εξωτερικούς οµιλητές:
α.
«Σχεδίαση – ∆ιεξαγωγή Επιχειρήσεων από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ, το Γ΄
ΣΣ, το ∆΄ ΣΣ, την ΑΣ∆ΕΝ, το Αρχηγείο Στόλου και το ΑΤΑ», µε οµιλητές τους αντίστοιχους ∆κτές/Αρχηγούς.
β.
«Περί ∆ιεξαγωγής Αµφίβιων Επιχειρήσεων από το Τουρκικό ΠΝ»,
µε οµιλητή από το ΓΕΝ/Α’ ΚΛ.
γ.
«Περί της Συµβολής της ΠΑ στην Υποστήριξη των ∆ιακλαδικών
Επιχειρήσεων», µε οµιλητή από το ΑΤΑ/Α’ ΚΛ.
Αξιολόγηση
168. Η αξιολόγηση των σπουδαστών πάνω στη θεωρία διακλαδικών επιχειρήσεων περιλαµβάνει την προφορική βαθµολογία απόδοσης στην αίθουσα (συνολικής βαρύτητας ~0,5%) και µια γραπτή εξέταση στο πλαίσιο των εξετάσεων τηλεκπαίδευσης.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
169. Οι ασκήσεις αποτελούν το επιστέγασµα της εκπαίδευσης και έχουν ως
σκοπό την εφαρµογή στην πράξη της διδαχθείσης θεωρίας για τη διεξαγωγή των
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διακλαδικών επιχειρήσεων. Με το πέρας των ασκήσεων όλοι οι σπουδαστές θα
πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν επιτελικά προϊόντα για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων, ως µέλη Επιτελείων ∆ιακλαδικών Στρατηγείων.
170. Η Έδρα θα οργανώσει και θα διεξάγει δύο ασκήσεις. Η πρώτη θα είναι
απλής ενέργειας, θα αφορά στη διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων και θα αποτελεί συνέχεια σχετικής άσκησης της Έδρας Επιχειρησιακής Σχεδίασης (ΕΕΣ). Η
δεύτερη άσκηση θα είναι διπλής ενέργειας, υποβοηθούµενη από Η/Υ και θα αφορά σε σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών/κλαδικών επιχειρήσεων.
171. Στοιχεία 1ης Άσκησης
α.

Ονοµασία: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - II

β.

Τύπος: ∆ιακλαδική Άσκηση (Joint Exercise) απλής ενεργείας.

γ.

Μορφή: Command Post Exercise (CPX)

δ.

Χρόνος ∆ιεξαγωγής: Μάρ – Απρ 19.

ε.

∆ιάρκεια: 58 Εκπαιδευτικές Περίοδοι.

στ.

Γενικός Σκοπός Άσκησης ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - II

Η εµπέδωση από πλευράς σπουδαστών της διδαχθείσας θεωρίας
σε ότι αφορά στην διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων καθώς και η περαιτέρω
προώθηση της αποτελεσµατικής συνεργασίας των σπουδαστών των τριών Κλάδων, στην από κοινού διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, ως µέλη ενός διακλαδικού Στρατηγείου.
ζ.

Ειδικοί ΑΝΣΚ Άσκησης ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - II
Η εξάσκηση των σπουδαστών στη διαδικασία ταχείας εκτίµησης
κατάστασης, στη διαδικασία ενηµέρωσης της ιεραρχίας για λήψη απόφασης, στη
σύνταξη τµηµατικών δγών, στη διαδικασία ενηµέρωσης αλλαγής φυλακής ΚΕΠΙΧ
και στη σύνταξη δγής έναρξης σχεδίασης αµφίβιας επιχείρησης.
172. Στοιχεία 2ης Άσκησης
α.

Ονοµασία: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ∆ΙΓΕΝΗΣ

β.
Τύπος: Computer Assistant Exercise (CAX) – Joint Theatre Level
Simulation. (JTLS)
γ.

Μορφή: Command Post Exercise (CPX) – ∆ιπλής Ενεργείας.

δ.

Χρόνος ∆ιεξαγωγής: Μάι-Ιουν 19.

ε.

∆ιάρκεια: 85, Εκπαιδευτικές Περίοδοι.

στ.

Γενικός Σκοπός Άσκησης ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-∆ΙΓΕΝΗΣ

Η εξάσκηση των σπουδαστών στις διαδικασίες παράλληλης σχεδίασης επιχειρησιακού/τακτικού επιπέδου και διεξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων σε πραγµατικό χρόνο, καθώς και η περαιτέρω προώθηση της αποτελεσµατικής συνεργασίας των σπουδαστών και των 3 κλάδων στην από κοινού σχεδίαση
και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων ως µέλη διακλαδικού Επιτελείου.
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Ειδικοί ΑΝΣΚ Άσκησης ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ – ∆ΙΓΕΝΗΣ

(1) Η εκπόνηση - σύνταξη - έκδοση σχεδίου διακλαδικών επιχειρήσεων, σχεδίων τακτικού επιπέδου και τµηµατικών διαταγών.
(2) Η σχεδίαση και διεξαγωγή χερσαίων, ναυτικών, αεροπορικών και αµφιβίων Επιχειρήσεων.
Αξιολόγηση
173. Η αξιολόγηση στις Ασκήσεις (~10%) περιλαµβάνει τη βαθµολογία για
την επίδοση του σπουδαστή κατά τη διεξαγωγή εκάστης Άσκησης και η αξιολόγηση του ΣΤ’ τοµέα µια γραπτή εξέταση (~5%), διάρκειας 4 εκπαιδευτικών περιόδων,
στη σύνταξη τµηµατικής διαταγής ή διαταγής έναρξης σχεδίασης αµφίβιας επιχείρησης.

