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 ΑΘΗΝΑ, 13 IΟΥΛΙΟΥ 2018 

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ  Υ  Π  Ο  Υ 

Θέμα:  Για τον νέο Οργανισμό της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων: Πενήντα χρόνια μετά, αναβιώνει το 

πνεύμα του χουντικού Οργανισμού του 1968. 

  

Στις 30 Μαΐου 2018 δημοσιεύθηκε ο νέος Οργανισμός της Σχολής Ευελπίδων [βλ. 1]. Ο Οργανισμός 

περιλαμβάνει διατάξεις αντισυνταγματικές, αντιακαδημαϊκές και μη σύννομες, καθώς καταργεί την 

ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού των καθηγητών της Σχολής, υποβαθμίζει το επίπεδο των σπουδών και 

ουσιαστικά θέτει την Σχολή εκτός του θεσμικού πλαισίου των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. 

 

Ο Οργανισμός, όπως καταγγέλλει και ο Σύλλογος ΔΕΠ της Σχολής Ευελπίδων, είναι ασύμβατος με τον ίδιο 

τον ν. 3187/2003 (περί ΑΣΕΙ) και στην πράξη προωθεί  απροκάλυπτα διαδικασίες άλλων εποχών. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ενδεικτικά τις εξής διατάξεις:  

 

• Θέματα ελευθερίας της έρευνας.  

o “ Άρθρο 57 Αρχές Έρευνας. 3. Κάθε ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ και ΣΔΠ διεξάγεται εν 

γνώσει του Τομέα, της Επιτροπής Ερευνών (ΕΕ) και κατόπιν έγκρισης του Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου της ΣΣΕ”. 8. Όσοι διεξάγουν έρευνα στη ΣΣΕ οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα 

νομοθεσία, τους διεθνείς κανόνες που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή από αποφάσεις 

διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η χώρα μας, καθώς και τους αναγνωρισμένους στις 

επιστημονικές περιοχές επαγγελματικούς ή δεοντολογικούς κανόνες και επιπλέον τους ειδικούς 

κανόνες που ορίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΣΣΕ. 13. Κάθε μη διαβαθμισμένη 

ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ υπό αυτή τους την ιδιότητα, διεξάγεται με γνώση του 

Τομέα και έγκριση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΣΣΕ, η δε δημοσίευση των αποτελεσμάτων 

των ερευνητικών προγραμμάτων πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τη διεύθυνση της ΣΣΕ. 

o «Άρθρο 58 Οργάνωση Ερευνητικών Προγραμμάτων. 2. Η πρόταση για έγκριση ερευνητικού 

προγράμματος που πρόκειται να υλοποιηθεί στη ΣΣΕ ή στο οποίο μετέχει η ΣΣΕ, γίνεται με την 

υποβολή στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αιτιολογημένης εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου 

προγράμματος και σχετικής γνώμης της Επιτροπής Ερευνών. 4. Η οριστική εγκριτική απόφαση για 

το ερευνητικό πρόγραμμα λαμβάνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του 

ΓΕΣ, κατόπιν εισήγησης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Τόσο το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο όσο και η 

Επιτροπή Ερευνών μπορούν να ζητούν την παροχή διευκρινίσεων ως προς το ερευνητικό πρόγραμμα 

πριν διαμορφώσουν την τελική τους θέση.» 

• Θέματα πειθαρχικών μελών ΔΕΠ.  

o Στο άρθρο 8 παρ. 3, εδάφιο πρώτο, του Ν. 3187/2003 ορίζεται ότι  «3. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. 

είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους.». Ομως, στο νέο ΠΔ Οργανισμού της ΣΣΕ, στο άρθρο 15 παρ. 4 περιπ. ια, οι 

αρμοδιότητες του Κοσμήτορα περιλαμβάνουν: «ια. Την εποπτεία της απόδοσης του Διδακτικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, καθώς και 

της στάσης και της συμπεριφοράς του.». 

o Στην παράγραφο 2, άρθρο 34 του νέου Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται το ακόλουθο: «Ο 

Διοικητής της ΣΣΕ, ο Κοσμήτορας και ο Διευθυντής του Τομέα είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

άσκησης των καθηκόντων των μελών ΔΕΠ και τον βαθμό ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους». Η 



άσκηση ελέγχου του Διοικητή και του Κοσμήτορα της ΣΣΕ είναι μη σύννομη και μη προβλεπόμενη 

από τον ν. 3187/2003.  

o Το άρθρο 20 του ν. 3187/2003, προνοεί τη συγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου όπως 

συνταγματικά προβλέπεται για τους καθηγητές ΑΕΙ, με τη συμμετοχή των Προέδρων Συμβουλίου 

Επικρατείας (προεδρεύει), Αρείου Πάγου και Ελεγκτικού Συμβουλίου, και αναφέρει ότι «Η 

πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι 

μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο». Παρά την ύπαρξη της 

προαναφερθείσης διάταξης η παράγραφος 6, άρθρο 34 του νέου Οργανισμού προβλέπει: «Ο 

Διοικητής ή ο Κοσμήτορας επιβάλλουν μετά από εξέταση της απολογίας του εγκαλουμένου την από 

το Νόμο προβλεπόμενη ποινή κατά την κρίση τους εφόσον πρόκειται για τις ποινές της επίπληξης ή 

του προστίμου. Προσφυγή κατά της επιβαλλόμενης ποινής δύναται να υποβληθεί εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της ποινής στον Α/ΓΕΣ, ο οποίος αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό.». 

Συνεπώς με το ΠΔ, παρακάμπτεται η διαδικασία του πειθαρχικού συμβουλίου, όπως αυτό ορίζεται 

στο άρθρο 20, του ν.3187/2003, ενώ καθορίζεται μη σύννομα ένας δεύτερος βαθμός πειθαρχικής 

δικαιοδοσίας από το αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο οποίος αφενός θα δύναται να κρίνει 

και να ανατρέπει τις αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου (των Προέδρων  των ανωτάτων 

δικαστηρίων) και αφετέρου αποτελεί εξωθεσμικό όργανο που συμμετέχει στην διαδικασία του 

πειθαρχικού ελέγχου, για την οποία ουδεμία αρμοδιότητα, έστω και έμμεση, έχει. 

• Θέματα πειθαρχικών προς τους φοιτητές (Ευέλπιδες). 

o Το άρθρο 80 κάνει λόγο για αποπομπή Ευέλπιδος «για άμβλυνση του εθνικού φρονήματος» χωρίς 

να αναφέρεται τι ακριβώς εννοείται. Η ορκωμοσία του Ευέλπιδος και κάθε Αξιωματικού στηρίζεται 

στην πίστη στην πατρίδα και υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και όχι σε κάποιο αόριστο 

εθνικό φρόνημα, με συνέπεια η αποπομπή του Ευέλπιδος να εδράζεται σε παντελώς αόριστο λόγο.        

• Θέματα εκλογικών  διαδικασιών μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ. 

o Στο άρθρο 25 παρ. 1 και παρ. 3, εδάφιο πρώτο, του Ν. 3187/2003, όπως το άρθρο 25 

αντικαταστάθηκε με τη παρ. 23 του άρθρου 88 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) και ισχύει, ορίζεται 

ότι: «1. Για την προκήρυξη θέσεων, εκλογή, μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. 

ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκλογή, μονιμοποίηση και 

εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων» ενώ στο νέο Προεδρικό Διάταγμα, στο άρθρο 33 

παρ. 3-9 περιγράφεται μια διαδικασία εκλογής, η οποία έχει ήδη καταργηθεί. Συγκεκριμένα το ΠΔ 

ορίζει το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου  39 του Ν. 

4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 

(ΦΕΚ Α΄ 24), όπως οι εν λόγω διατάξεις ίσχυαν μέχρι την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του 

άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/11.5.2016).  

o Το άρθρο 25, παράγραφος 3 του ν. 3187/2003 προνοεί : «Το όργανο εκλογής, επιλογής, εξέλιξης 

και μονιμοποίησης του λοιπού Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, πλην Στρατιωτικών 

Εκπαιδευτών, είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση. Επί θεμάτων διαδικασιών προκήρυξης, εκλογής, 

επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί Πανεπιστημίων». 

Το εδάφιο (ιβ) παράγραφος 7 του άρθρου 11 του νέου Οργανισμού προβλέπει να δοθεί η 

αρμοδιότητα της εξέλιξης και μονιμοποίησης των ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. 

Συνεπώς  τροποποιούνται οι διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης κλπ των μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ, και αυτές 

ορίζονται αντίθετα τον νόμο 3187/2003 και τις ισχύουσες για τα ΑΕΙ διατάξεις. 

• Θέματα Εκπαίδευσης – Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Οργανικές θέσεις μελών ΔΕΠ. 

o Στο άρθρο 4, παράγραφος 4 -6 του νέου Οργανισμού «3. Στρατιωτική Επιστήμη είναι η συστηματική 

γνώση του Πολέμου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την εφαρμογή προσωπικών δεξιοτήτων στη 

διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. 4. Η Στρατιωτική Επιστήμη αποτελείται από τη δομημένη 

γνώση των αμιγώς στρατιωτικών αντικειμένων (Πυρήνας Στρατιωτικής Επιστήμης) καθώς και των 

επιστημονικών γνώσεων που άμεσα και συνδυαστικά υποβοηθούν τον στρατιωτικό στο έργο του, 

δημιουργώντας έναν «κορμό» γνωστικών αντικειμένων της Στρατιωτικής Επιστήμης. 5. Τα 

αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο κορμό και τον πυρήνα της Στρατιωτικής Επιστήμης έχουν 

όπως παρακάτω: α. Πυρήνας Στρατιωτικής Επιστήμης (1) Γενική Στρατιωτική Μόρφωση. (2) 



Επιτελικά, κλπ», ορίζονται με παντελώς αυθαίρετο και αντιεπιστημονικό τρόπο επιστημονικά πεδία, 

αντικείμενα  και Τομείς. Επιδεικτικά έχει διαγραφεί και η διάσταση της Τεχνολογίας. 

o Στο Άρθρο 8 Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση - Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης του νέου Οργανισμού 

ορίζονται Τομείς Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης αυθαίρετα και οργανικές θέσεις μελών ΔΕΠ λιγότερες 

των μελών ΔΕΠ που είναι σήμερα.  

• Διοικητική λειτουργία των ΑΣΕΙ. 

o Το άρθρο 13 του νέου Οργανισμού δίνει αρμοδιότητες στο Υποδιοικητή της  ΣΣΕ και συγκεκριμένα 

προστέθηκε η φράση «και τους σχετικούς νόμους, Κανονισμούς, Διαταγές και Διατάξεις που 

διέπουν το ΣΞ», χωρίς αντίστοιχη εξουσιοδοτική διάταξη από το άρθρο 26, του ν. 3187/2003 για τα 

ζητήματα αρμοδιότητας του Υποδιοικητή της ΣΣΕ. Γενικά επιδιώκεται η λειτουργία των ΑΣΕΙ με 

στρατιωτικές διαταγές, ελέγχους και κάτω από την δυσκίνητη και εν πολλοίς απληροφόρητη περί 

του θεσμικού πλαισίου στρατιωτική γραφειοκρατία. 

   

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ εκφράζει την αντίθεσή της και την έντονη διαμαρτυρία της για την  

διαδικασία σύνταξης του Οργανισμού, με παντελή απουσία της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής  και 

την προχειρότητα που αναδεικνύεται από το περιεχόμενό του. Ουσιαστικά αναβιώνει το πνεύμα του 

χουντικού οργανισμού (ΒΔ 318/1968). Η τυχόν εφαρμογή του θα επιφέρει δραματικές αλλαγές στο επίπεδο 

και στην ποιότητα εκπαίδευσης και θα μετατρέψει την Ανώτατη Σχολή σε Κέντρο Εκπαίδευσης 

Νεοσυλλέκτων Αξιωματικών.  

 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ ζητά πλήρη και ενεργή συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της 

ΠΟΣΔΕΠ σε ανώτατο επίπεδο στις συναντήσεις του Προεδρείου του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της ΣΣΕ με την 

Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και κάθε άλλο σχετικό  θεσμικό ή πολιτικό φορέα, ώστε να τεθούν 

όλα τα ακαδημαϊκά ζητήματα στο πλαίσιό τους και με σαφήνεια. 

 

  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η      Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α   της 

Κ Ι Ν Η Σ Η Σ     Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Η Σ      Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η Σ 
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