
Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση της Ανώτατης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης –

Ίδρυση Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Διάρθρωση 

1. Η ανώτατη στρατιωτική εκπαίδευση οδηγεί σε τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης και διαρθρώνεται σε στρατιωτική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) 

και ακαδημαϊκή/επιστημονική εκπαίδευση.  

Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις 

και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της στρατιωτικής, 

ναυτικής και αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό 

περιβάλλον. 

Η ακαδημαϊκή/επιστημονική εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των 

αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, 

ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, και σε αυτήν υπάγονται όλα τα 

μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την 

εκπαίδευση των σπουδαστών (θεωρητική και πρακτική) στο πεδίο της στρατιωτικής 

εκπαίδευσης. 

2. Η στρατιωτική εκπαίδευση παρέχεται από  

α. τα τρία ιστορικά Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) των 

οικείων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) 

για τον Στρατό Ξηράς, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) για το Πολεμικό 

Ναυτικό και στη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) για την Πολεμική Αεροπορία. 

β. τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.). 

γ. το Α.Σ.Ε.Ι. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.). 

δ. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Σ.Μ.Υ.), η Σχολή 

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) και η Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.). 

3. Η ακαδημαϊκή/επιστημονική εκπαίδευση παρέχεται για τα Α.Σ.Ε.Ι. και τις Σχολές 

Μονίμων Υπαξιωματικών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του 
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Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας (ΠΑΝ.ΕΘ.Α.), και για τη Σ.Σ.Α.Σ. και τη Σ.Α.Ν. 

σύμφωνα με τις ισχύουσες για αυτές ειδικές διατάξεις. 

 

 

[Άρθρο 2 

Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 

(Σ.Α.Α.Σ.Ε.) 

1. Ιδρύεται Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 

(Σ.Α.Α.Σ.Ε.) με σκοπό: 

α. Το συντονισμό των δραστηριοτήτων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων στα πλαίσια των προγραμμάτων συνεχούς αναβάθμισης της παρεχόμενης 

Εκπαίδευσης. 

β. Την παρακολούθηση, αναθεώρηση και προσαρμογή της παρεχόμενης Εκπαίδευσης 

στα Α.Σ.Ε.Ι. στις σύγχρονες απαιτήσεις της Στρατιωτικής / Ναυτικής / Αεροπορικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας, μετά από σχετικές προτάσεις του ΠΑΝ.ΕΘ.Α., καθώς 

και των Α.Σ.Ε.Ι. μέσω των οικείων Γενικών Επιτελείων. 

γ. Την παρακολούθηση, αναθεώρηση και προσαρμογή της παρεχόμενης 

Εκπαίδευσης στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών στις σύγχρονες απαιτήσεις 

της Επιστήμης και Τεχνολογίας, μετά από σχετικές προτάσεις του ΠΑΝ.ΕΘ.Α., 

καθώς και των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών μέσω των οικείων Γενικών 

Επιτελείων. 

δ. Την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των Ε.Δ. 

ε. Την κατανομή των πιστώσεων στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α., στα Α.Σ.Ε.Ι. και λοιπές 

Στρατιωτικές Σχολές. 

ε. Την πρόταση αριθμού των εισακτέων για φοίτηση στα Α.Σ.Ε.Ι. και τις Σχολές 

Μονίμων Υπαξιωματικών μετά από σχετικές εισηγήσεις των Γενικών Επιτελείων. 

στ. Την εισήγηση επί κάθε συναφούς με θέματα ανώτατης στρατιωτικής εκπαίδευσης 

που εισάγει σε αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ή ο Πρόεδρος του. 

2. Το Σ.Α.Α.Σ.Ε. αποτελείται από: 

α. Τους Αρχηγούς Γ.Ε.ΕΘ.Α. / Γ.Ε.Σ. / Γ.Ε.Ν. / Γ.Ε.Α. ή τους νόμιμους αναπληρωτές 

τους. 

β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αναγνωρισμένου επιστημονικού 

και εκπαιδευτικού κύρους ή τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό 

Εθνικής Άμυνας. 



 3 

γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

αναγνωρισμένου επιστημονικού και εκπαιδευτικού κύρους ή τον αναπληρωτή του, 

που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

δ. Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. 

δ. Τους Διοικητές των Α.Σ.Ε.Ι. 

ε. Τους Διευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης των Α.Σ.Ε.Ι. 

στ. Τους Διοικητές των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών. 

3. Στο Σ.Α.Α.Σ.Ε. προεδρεύει ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. και σε περίπτωση απουσίας του 

ο αρχαιότερος αξιωματικός. 

4. Το Σ.Α.Α.Σ.Ε. μπορεί να καλεί εκπροσώπους από άλλα Υπουργεία ή Οργανισμούς 

ή και Πανεπιστήμια. Στο Σ.Α.Α.Σ.Ε. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου 

και τα αναπληρωματικά μέλη αυτού, καθώς και ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α., ο Γενικός 

Επιθεωρητής Στρατού, ο Υπαρχηγός Γ.Ε.Ν. και ο Υπαρχηγός Γ.Ε.Α.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης των Γενικών 

Επιτελείων των Κλάδων και του Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του 

Σ.Α.Α.Σ.Ε. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή διαδικασία. 

6. Στο πλαίσιο του Σ.Α.Α.Σ.Ε., συγκροτείται Διακλαδικό Συμβούλιο Ανώτατης 

Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.) αποτελούμενο από τους Διοικητές, τους 

Διευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης της Σ.Σ.Ε., της Σ.Ν.Δ. και της Σ.Ι., και τους 

Κοσμήτορες των Σχολών του ΠΑΝ.ΕΘ.Α.. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι ο 

συντονισμός των δραστηριοτήτων και η γενικότερη συνεργασία μεταξύ των ΑΣΕΙ και 

των Σχολών του ΠΑΝ.ΕΘ.Α., η από κοινού εξέταση θεμάτων που αφορούν στην 

Εκπαίδευση και η υποβολή εισηγήσεων στο Σ.Α.Α.Σ.Ε. και στα όργανα του 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α.. Του Διακλαδικού Συμβουλίου προεδρεύει ο αρχαιότερος μεταξύ των 

Διοικητών των ΑΣΕΙ και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο Πρόεδρος και 

τέσσερα μέλη του, μεταξύ των οποίων -υποχρεωτικά- δυο εκ των Κοσμητόρων. Οι 

συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκ περιτροπής στις εγκαταστάσεις των τριών ΑΣΕΙ, 

τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος και οι αποφάσεις 

λαμβάνονται κατ` απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

7. Στο πλαίσιο του Σ.Α.Α.Σ.Ε., συγκροτείται Διακλαδικό Συμβούλιο 

Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Μονίμων Υπαξιωματικών (ΔΙ.Σ.Σ.Ε.Μ.Υ.) 

αποτελούμενο από τους Διοικητές, τους Διευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 

της Σ.ΜΥ, της Σ.Μ.Υ.Ν. και της Σ.Μ.Υ.Α., και τους Κοσμήτορες των Σχολών 
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του ΠΑΝ.ΕΘ.Α.. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι ο συντονισμός των 

δραστηριοτήτων και η γενικότερη συνεργασία μεταξύ των Σχολών Μονίμων 

Υπαξιωματικών και των Σχολών του ΠΑΝ.ΕΘ.Α., η από κοινού εξέταση 

θεμάτων που αφορούν στην Εκπαίδευση και η υποβολή εισηγήσεων στο 

Σ.Α.Α.Σ.Ε. και στα όργανα του ΠΑΝ.ΕΘ.Α.. Του Διακλαδικού Συμβουλίου 

προεδρεύει ο αρχαιότερος μεταξύ των Διοικητών των Σχολών Μονίμων 

Υπαξιωματικών και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο Πρόεδρος και 

τέσσερα μέλη του, μεταξύ των οποίων -υποχρεωτικά- δυο εκ των Κοσμητόρων. 

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΠΑΝ.ΕΘ.Α., 

τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος και οι αποφάσεις 

λαμβάνονται κατ` απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

 

Άρθρο 3 

Οργάνωση και Λειτουργία των Α.Σ.Ε.Ι. 

1. Τα Α.Σ.Ε.Ι. είναι στρατιωτικές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στο Γενικό 

Επιτελείο του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων επιπέδου αντίστοιχου με τα 

οριζόμενα στην εκάστοτε δομή δυνάμεων. 

2. Τα Α.Σ.Ε.Ι. είναι υπεύθυνα για τη στρατιωτική εκπαίδευση των υποψηφίων 

αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η φοίτηση στα Α.Σ.Ε.Ι. είναι τετραετής. 

3. Ο Διοικητής του Α.Σ.Ε.Ι. είναι εν ενεργεία αξιωματικός του οικείου κλάδου, φέρει 

το βαθμό του Υποστρατήγου ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., είναι 

απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά 

προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις και έχει τις αρμοδιότητες που 

προβλέπουν οι σχετικοί Νόμοι, Κανονισμοί και Διαταγές για τις Ε.Δ., καθώς επίσης 

και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και ιδίως: 

α. Τη Διοίκηση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., ευθύνη της εκπλήρωσης της αποστολής του και 

τήρηση της σχετικής με αυτό νομοθεσίας και του Οργανισμού. 

β. Τη Διοίκηση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού. 

γ. Την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας επί των σπουδαστών του Α.Σ.Ε.Ι. σε 

περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα γίνει εντός του Πανεπιστημίου Εθνικής 

Άμυνας και υπάρχει σχετική αναφορά από τον Πρύτανη, τον Κοσμήτορα ή Πρόεδρο 

Τμήματος. 
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δ. Την ευθύνη για την Εκπαίδευση των φοιτούντων στα Α.Σ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα 

ισχύοντα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου και τον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι. 

και την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 

ε. Επιβλέπει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων του 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και των προβλεπόμενων στον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι. 

στ. Παρακολουθεί τα θέματα υγείας, φυσικής καταστάσεως, ενδιαίτησης, διατροφής, 

ψυχαγωγίας και της εν γένει αγωγής των φοιτούντων. 

4. Ο Υποδιοικητής είναι αξιωματικός του οικείου κλάδου, φέρει το βαθμό του 

Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου 

Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση. Τοποθετείται 

κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο έτη τουλάχιστον και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α. Είναι άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διοικητή όταν απουσιάζει. 

β. Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο και τον Οργανισμό του 

οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 

5. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου κλάδου 

βαθμού Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του 

οικείου Α.Σ.Ε.Ι., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση και 

τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών. 

Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Προΐσταται της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, διευθύνει και εποπτεύει 

την παρεχόμενη στρατιωτική εκπαίδευση, κατά τον οικείο Οργανισμό. 

β. Συνεργάζεται με τον Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής για το συντονισμό της 

εκπαίδευσης των σπουδαστών. 

γ. Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο 

προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς τη στρατιωτική 

Εκπαίδευση. 

δ. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως 

προς τη στρατιωτική Εκπαίδευση. 

ε. Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. σε δραστηριότητες στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 

6. Σε κάθε Α.Σ.Ε.Ι. λειτουργεί Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) ως ανώτατη αρχή του 

Α.Σ.Ε.Ι. για τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης των σπουδαστών του Α.Σ.Ε.Ι. 

Αποτελείται  

α. από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι., ως Πρόεδρο, και μέλη: 

β. Τον Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. 
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γ. Τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 

δ. Τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής στρατιωτικών, ναυτικών ή αεροπορικών 

επιστημών 

ε. Ένα μέλος ΔΕΠ βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή το οποίο εκλέγεται 

από την Γενική Συνέλευση της οικείας Σχολής. 

Σε περίπτωση που στις Σχολές λειτουργήσουν τμήματα σύμφωνα με το άρθρο  10 

παρ. 3, στη θέση του μέλους ΔΕΠ συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο οι 

Πρόεδροι των Τμημάτων.  

Στη τελευταία αυτή περίπτωση ως μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου προστίθενται 

και δύο αξιωματικοί του επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι., κατά προτίμηση τουλάχιστον 

κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίοι ορίζονται από τον Διοικητή με διετή 

θητεία. 

Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να καλούνται και να παρίστανται χωρίς 

δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές Τομέων της οικείας Σχολής στρατιωτικών, ναυτικών 

ή αεροπορικών επιστημών, καθώς και αξιωματικοί του επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι..  

Το Ε.Σ. συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.  

Το Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως όταν παρίσταται τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ εκ των 

μελών του.  

Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Οι ψηφοφορίες του Ε.Σ. είναι φανερές και οι αποφάσεις του αιτιολογημένες, εκτός 

των περιπτώσεων που κατά νόμο η ψηφοφορία πρέπει να είναι μυστική. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. μπορεί, όταν απαιτείται, να καλεί στις συνεδριάσεις 

οποιοδήποτε μέλος του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Ενόπλων Δυνάμεων ή του Επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι. για να εκφράσει τη γνώμη του 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Ε.Σ., καθώς και 

θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Γραμματείας του Ε.Σ. ρυθμίζονται στον 

Οργανισμό του οικείου ΑΣΕΙ. 

7. Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α. Αποφασίζει ή εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω του 

οικείου Γενικού Επιτελείου, σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΑΣΕΙ, επί όλων των 

θεμάτων που αφορούν την στρατιωτική εκπαίδευση και εισηγείται προς το 
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Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας για τις αναγκαίες προσαρμογές στο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης. 

β. Εγκρίνει τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή 

Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για τη στρατιωτική Εκπαίδευση και του Κοσμήτορα για 

την ακαδημαϊκή Εκπαίδευση. Τα ωρολόγια προγράμματα περιέχουν τους τίτλους των 

μαθημάτων που παρέχει το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας, το περιεχόμενο αυτών, τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής 

διδακτικό εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των 

μαθημάτων. 

γ. Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. σχέδιο 

προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο προωθεί στο 

αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο προς έγκριση, δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 

σ. Προτείνει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, τον 

ορισμό των Στρατιωτικών Εκπαιδευτών του Α.Σ.Ε.Ι. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές 

(ΣΕ) των ΑΣΕΙ είναι Αξιωματικοί εν ενεργεία, των Ενόπλων Δυνάμεων, της 

Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού 

Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ΑΣΕΙ ή 

Πανεπιστημίου. Οι ΣΕ παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της στρατιωτικής 

εκπαίδευσης και αμείβονται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Η ανάθεση 

εκπαιδευτικού έργου στους ΣΕ γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού 

Επιτελείου. 

[δ. Επισημαίνει προς τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, μετά 

από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, τις ανάγκες για την 

προκήρυξη θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ).] 

8. Ο Οργανισμός κάθε Α.Σ.Ε.Ι. εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται 

ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στον Οργανισμό καθορίζονται 

ιδίως: 

α. Η οργάνωση του Α.Σ.Ε.Ι. 

β. Ο Κανονισμός Σπουδών, τα αντικείμενα της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής 

Εκπαίδευσης, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιτυχίας των εκπαιδευομένων, καθώς και 

κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

γ. Τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Α.Σ.Ε.Ι. 

δ. Οι αρμοδιότητες του Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. 
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ε. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και οι αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου. 

στ. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 

ζ. Η αναπλήρωση και διοικητική υποστήριξη των οργάνων του Α.Σ.Ε.Ι. 

η. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αξιολόγησης από τους σπουδαστές του 

διδακτικού εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στο Α.Σ.Ε.Ι. 

θ. Τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των στρατιωτικών εκπαιδευτών και το 

έργο που τους ανατίθεται. 

Τα προαναφερόμενα ζητήματα ρυθμίζονται από τους Οργανισμούς των Α.Σ.Ε.Ι. κατά 

ενιαίο τρόπο, εκτός εάν το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών επιβάλλει διαφορετική 

ρύθμιση. 

 

Άρθρο 4 

Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών 

1. Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών είναι στρατιωτικές μονάδες υπαγόμενες 

απευθείας στο Γενικό Επιτελείο του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων 

επιπέδου αντίστοιχου με τα οριζόμενα στην εκάστοτε δομή δυνάμεων. 

2. Τα Α.Σ.Ε.Ι. είναι υπεύθυνα για τη στρατιωτική εκπαίδευση των υποψηφίων 

Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η φοίτηση στις Σχολές Μονίμων 

Υπαξιωματικών είναι τετραετής εκ των οποίων το τέταρτο έτος διανύεται σε 

μονάδες.  

3. Ο Διοικητής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών είναι εν ενεργεία 

αξιωματικός του οικείου κλάδου, φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου ή αντιστοίχου 

των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του Α.Σ.Ε.Ι. του αντιστοίχου 

κλάδου και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά προτίμηση. 

Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις και έχει τις αρμοδιότητες που 

προβλέπουν οι σχετικοί Νόμοι, Κανονισμοί και Διαταγές για τις Ε.Δ., καθώς 

επίσης και ο Οργανισμός της οικείας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών και 

ιδίως: 

α. Τη Διοίκηση της οικείας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, ευθύνη της 

εκπλήρωσης της αποστολής του και τήρηση της σχετικής με αυτό νομοθεσίας 

και του Οργανισμού. 

β. Τη Διοίκηση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού. 
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γ. Την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας επί των σπουδαστών της Σχολής 

Μονίμων Υπαξιωματικών. 

δ. Την ευθύνη για την Εκπαίδευση των φοιτούντων στις Σχολές Μονίμων 

Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τα ισχύοντα ειδικά προγράμματα σπουδών 

μονίμων υπαξιωματικών του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας και τον Οργανισμό 

της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. 

ε. Παρακολουθεί τα θέματα υγείας, φυσικής καταστάσεως, ενδιαίτησης, 

διατροφής, ψυχαγωγίας και της εν γένει αγωγής των φοιτούντων. 

4. Ο Υποδιοικητής είναι αξιωματικός του οικείου κλάδου, φέρει το βαθμό του 

Συνταγματάρχη ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του 

αντίστοιχου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά 

προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο έτη τουλάχιστον 

και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α. Είναι άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διοικητή όταν 

απουσιάζει. 

β. Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο και τον Οργανισμό της 

οικείας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. 

5. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου 

κλάδου βαθμού Συνταγματάρχη ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., 

είναι απόφοιτος του αντιστοίχου Α.Σ.Ε.Ι., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών κατά προτίμηση και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για 

περίοδο τουλάχιστον δύο ετών. 

Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Προΐσταται της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, διευθύνει και 

εποπτεύει την παρεχόμενη στρατιωτική εκπαίδευση, κατά τον οικείο Οργανισμό. 

β. Συνεργάζεται με τον Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής του Πανεπιστημίου 

Εθνικής Άμυνας για το συντονισμό της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των 

σπουδαστών. 

γ. Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή της σχετικά με τον ετήσιο 

προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών ως προς τη στρατιωτική Εκπαίδευση. 

ε. Εκπροσωπεί την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών σε δραστηριότητες 

στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 
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6. Σε κάθε Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών λειτουργεί Συμβούλιο Ακαδημαϊκής 

Εκπαίδευσης (Σ.ΑΚ.Ε.) για τον προγραμματισμό της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης 

των σπουδαστών της Σχολής αποτελούμενο 

α. από τον Διοικητή, ως Πρόεδρο, και μέλη: 

β. Τον Υποδιοικητή  

γ. Τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 

δ. Τον Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής στρατιωτικών, ναυτικών ή 

αεροπορικών επιστημών του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας. 

ε. Ένα μέλος ΔΕΠ βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή το οποίο 

εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση της οικείας Σχολής. 

Σε περίπτωση που στις Σχολές λειτουργήσουν τμήματα σύμφωνα με το άρθρο  

10 παρ. 3, στη θέση του μέλους ΔΕΠ συμμετέχουν στο Συμβούλιο οι Πρόεδροι 

των Τμημάτων.  

Στη τελευταία αυτή περίπτωση ως μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 

προστίθενται και δύο αξιωματικοί του επιτελείου της Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών, κατά προτίμηση τουλάχιστον κάτοχοι μεταπτυχιακών 

σπουδών, οι οποίοι ορίζονται από τον Διοικητή με διετή θητεία. 

Στο Συμβούλιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης μπορεί να καλούνται και να 

παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές Τομέων της οικείας Σχολής 

στρατιωτικών, ναυτικών ή αεροπορικών επιστημών, καθώς και αξιωματικοί του 

επιτελείου της Σχολής.  

Το Σ.ΑΚ.Ε. συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή 

του.  

Το Σ.Α.Κ.Ε. συνεδριάζει νομίμως όταν παρίσταται τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ 

εκ των μελών του.  

Οι αποφάσεις του Σ.ΑΚ.Ε. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, 

ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Οι ψηφοφορίες του Σ.ΑΚ.Ε. είναι φανερές και οι αποφάσεις του αιτιολογημένες, 

εκτός των περιπτώσεων που κατά νόμο η ψηφοφορία πρέπει να είναι μυστική. 

Ο Πρόεδρος του Σ.ΑΚ.Ε. μπορεί, όταν απαιτείται, να καλεί στις συνεδριάσεις 

οποιοδήποτε μέλος του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας ή του Επιτελείου του για να εκφράσει τη γνώμη 

του χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
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Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Σ.ΑΚ.Ε., 

καθώς και θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Γραμματείας του Σ.ΑΚ.Ε. 

ρυθμίζονται στον Οργανισμό του οικείου ΑΣΕΙ. 

7. Το Σ.ΑΚ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α. Αποφασίζει ή εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω 

του οικείου Γενικού Επιτελείου, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Σχολής 

Μονίμων Υπαξιωματικών επί όλων των θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση 

και εισηγείται προς το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας για τις αναγκαίες 

προσαρμογές στο πρόγραμμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. 

β. Εγκρίνει τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων. Τα ωρολόγια προγράμματα 

περιέχουν τους τίτλους των μαθημάτων που παρέχει το Πανεπιστήμιο Εθνικής 

Άμυνας, το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες 

περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική 

αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. 

γ. Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. σχέδιο 

προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο προωθεί 

στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο προς έγκριση, δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. 

δ. Προτείνει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, τον 

ορισμό των Στρατιωτικών Εκπαιδευτών. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (ΣΕ) 

είναι Αξιωματικοί εν ενεργεία, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής 

Ακτοφυλακής κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ΑΣΕΙ ή Πανεπιστημίου. Οι ΣΕ 

παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και 

αμείβονται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Η ανάθεση 

εκπαιδευτικού έργου στους ΣΕ γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου 

Γενικού Επιτελείου. 

[ε. Επισημαίνει προς τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, 

μετά από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, τις ανάγκες για 

την προκήρυξη θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ).] 

8. Ο Οργανισμός κάθε Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών εγκρίνεται με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής 

Άμυνας. Στον Οργανισμό καθορίζονται ιδίως: 

α. Η οργάνωση του Α.Σ.Ε.Ι. 
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β. Ο Κανονισμός Σπουδών, τα αντικείμενα της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής 

Εκπαίδευσης, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιτυχίας των εκπαιδευομένων, 

καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

γ. Η βασική δομή του ακαδημαϊκού προγράμματος που θα παρέχεται και 

πιστοποιείται από το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας και το οποίο θα καλύπτει 

τουλάχιστον έξη εξάμηνα με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS). H 

αξιολόγηση και πιστοποίηση του ακαδημαϊκού προγράμματος θα γίνεται από 

την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση μέσω του 

Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας. 

δ. Η διάθεση σε μονάδες και η αξιολόγηση των σπουδαστών κατά το τέταρτο 

έτος σπουδών. 

ε. Τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης. 

στ. Οι αρμοδιότητες του Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. 

ζ. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και οι αρμοδιότητες του Σ.ΑΚ.Ε.. 

η. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 

θ. Η αναπλήρωση και διοικητική υποστήριξη των οργάνων της Σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών. 

ι. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αξιολόγησης από τους σπουδαστές του 

διδακτικού εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στην Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών. 

ια. Τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των στρατιωτικών εκπαιδευτών και 

το έργο που τους ανατίθεται. 

Τα προαναφερόμενα ζητήματα ρυθμίζονται από τους Οργανισμούς των Σχολών 

Μονίμων Υπαξιωματικών κατά ενιαίο τρόπο, εκτός εάν το γνωστικό αντικείμενο 

των σπουδών επιβάλλει διαφορετική ρύθμιση. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Άρθρο 5 

Ίδρυση - Εποπτεία - Έδρα -  Καθεστώς - Αποστολή 

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο 

Εθνικής Άμυνας» (ΠΑΝ.ΕΘ.Α.) ως αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο 
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εκπαιδευτικό ίδρυμα, του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, και με 

διεθνή διακριτική ονομασία «Hellenic National Defense University (H.N.D.U.)». 

2. To Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία 

ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μέσω του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και τα προβλεπόμενα στο 

παρόντα νόμο και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι. του 

πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. 

3. Το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας έχει έδρα την Αθήνα. Με αποφάσεις του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να συστήνονται περιφερειακά κέντρα, τα οποία 

ιδρύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του. Το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας 

λειτουργεί σε εγκαταστάσεις που του παραχωρούνται από το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας.  

4. Πέρα από την αποστολή που κατά την νομοθεσία έχει ανατεθεί στα πανεπιστήμια, 

το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας έχει και τις ακόλουθες ειδικότερες αποστολές: 

α. Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές του με την έρευνα και 

διδασκαλία της στρατιωτικής ναυτικής αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, 

καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. 

β. Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να 

διαμορφώνει αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων με στρατιωτική συνείδηση, 

μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία 

και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια 

επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση. 

γ. Να διοργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών και να 

διεξάγει επιστημονική έρευνα, με έμφαση σε τομείς ενδιαφέροντος των Ενόπλων 

Δυνάμεων (Ε.Δ.). 

δ. Να προάγει την επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών των Ενόπλων 

Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού 

Σώματος/Ελληνική Ακτοφυλακής, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του 

Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και υπαλλήλων των Υπουργείων, Οργανισμών και 

Επιχειρήσεων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπό αυτοί να καταστούν ικανοί 

να χειρίζονται θέματα Εθνικής Άμυνας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.  

ε. Να προάγει την διαμόρφωση και παροχή εξειδικευμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των Ενόπλων Δυνάμεων προγραμμάτων σπουδών. Τα εν λόγω προγράμματα μπορεί 

να οργανώνονται και σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής. 
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στ. Να προάγει την εξ’ αποστάσεως παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα 

στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. 

ζ. Να συνεργάζεται με άλλα Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την 

εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. 

5. Το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας λειτουργεί και ως επιστημονικός φορέας στο 

χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, για θέματα Αμυντικής Πολιτικής και Εθνικής 

Στρατηγικής. 

6. Το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και την Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου 

Εξωτερικών. 

 

Άρθρο 6 

Διοίκηση-Οργάνωση 

1. Όργανα του Ιδρύματος είναι: 

α. Το Συμβούλιο Διοίκησης 

β. Ο Πρύτανης 

γ. Το Πρυτανικό Συμβούλιο  

δ. Η Σύγκλητος 

 

Άρθρο 7 

Συμβούλιο Διοίκησης 

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελείται  

α. από τους εκάστοτε Αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας,  

β. τρία μέλη Δ.Ε.Π. εκλεγόμενα, με τους αναπληρωτές τους, μεταξύ των καθηγητών 

πρώτης βαθμίδας, τα οποία εκλέγονται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του 

ιδρύματος με θητεία δύο ετών. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που 

αποχωρούν πριν την λήξη της θητείας, καθώς και οι υπηρετούντες Κοσμήτορες, 

εκτός εάν η θητεία τους λήγει πριν την έναρξη της θητείας των μελών του 

Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται με ευθύνη του Πρύτανη και του Πρυτανικού 

Συμβουλίου με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση της εκλογής δίπλα από το όνομα 

των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα 
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ταξινομικής ψήφου). Στην εκλογή συμμετέχουν και οι υπηρετούντες λέκτορες. Σε 

περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ 

τους διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, το 

αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της 

εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός 

της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη 

ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή 

ηλεκτρονικής ψήφου, τότε υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) 

ημερών, ως μέλη του Συμβουλίου διορίζονται οι αρχαιότεροι καθηγητές πρώτης 

βαθμίδας του τμήματος, με τους περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου παρούσας 

περίπτωσης. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό των 

εκλόγιμων θέσεων, οι εκλογές ματαιώνονται και επαναπροκηρύσσονται μέσα σε επτά 

ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων Τα μέλη του 

Συμβουλίου ανά Σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο, εκτός αν το πηλίκο του 

αριθμού των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, δια του αριθμού των σχολών του 

ιδρύματος είναι μεγαλύτερο του δύο. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν 

εφαρμόζεται αν, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον 

αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, η κάλυψη του συνόλου των θέσεων αυτών καθίσταται 

αδύνατη λόγω του περιορισμού. Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω 

ψηφοφοριών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας 

περιπτώσεως περιλαμβανομένης της εφαρμογής της ταξινομικής ψήφου καθορίζεται 

με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Έως την εκλογή μελών Δ.Ε.Π. κατά τη 

παρούσα διαδικασία, στο Συμβούλιο μετέχουν προσωρινά από ένα μέλος Δ.Ε.Π. 

βαθμίδας καθηγητή οριζόμενο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της κάθε 

υφισταμένης Σχολής του ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

Συμβουλίου Διοίκησης ως Διοικούσας Επιτροπής ως μέλη συμμετέχουν οι τρεις κατά 

την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου εκλεγμένοι Κοσμήτορες των τριών υπό 

απορρόφηση τμημάτων των Α.Σ.Ε.Ι. 

[γ. Δύο εξωτερικά μέλη, τα οποία εκλέγονται με θητεία δύο ετών από τα λοιπά μέλη 

του Συμβουλίου και από τα οποία το ένα είναι απόστρατος αξιωματικός με βαθμό επί 

τιμή αντιστρατήγου ή αντιστοίχου, κατά προτίμηση διατελέσας αρχηγός επιτελείου, 

και το δεύτερο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έως την εκλογή των μελών αυτών, το 

Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα και χωρίς αυτά.] 
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δ. Στο Συμβούλιο Διοίκησης μετέχει ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο 

Πρύτανης. Έως την εκλογή των πρώτων πρυτανικών αρχών το Συμβούλιο λειτουργεί 

νόμιμα και χωρίς αυτόν. 

ε. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ.  

στ. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοικήσεως μπορεί να παρίσταται και ο 

Γραμματέας του ιδρύματος. 

2. Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του 

στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του μετά από εισήγηση του Ακαδημαϊκού 

Συμβουλίου,  

β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος,  

γ) την εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας των αναγκαίων νομοθετικών ή 

κανονιστικών ρυθμίσεων και ειδικότερα των προβλεπομένων στο παρόντα νόμο 

προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. 

δ) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και 

την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην εθνική άμυνα και την ανάπτυξη της 

χώρας,  

ε) τον καθορισμό των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύματος, επί τη βάσει 

των οποίων ο Πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού 

σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση,  

στ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των 

τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και 

του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα,  

ζ) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση 

της περιουσίας του ιδρύματος,  

η) την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει 

λειτουργίας του ιδρύματος,  

θ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητές του και  

3. Το Συμβούλιο Διοίκησης συντάσσει κάθε δύο έτη έκθεση για τα πεπραγμένα του 

την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας  και την δημοσιοποιεί με κάθε 

πρόσφορο μέσο. 
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4. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που τίθενται 

από δύο τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του, και 

μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του.  

5. Το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί καθήκοντα Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου 

έως την εκλογή των πρυτανικών αρχών και την πρώτη συγκρότηση της Συγκλήτου σε 

σώμα.  

 

[ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΝΑ ΜΗΝ 

ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΕΙ 

ΠΡΟΒΕΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:  

Άρθρο 6 

Συμβούλιο Διοίκησης 

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελείται  

α. από τους εκάστοτε Αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας,  

β. από τους εκάστοτε Διοικητές της Σ.Σ.Ε., της Σ.Ν.Δ. και της Σ.Ι. 

β. έξη μέλη Δ.Ε.Π. εκλεγόμενα, με τους αναπληρωτές τους, μεταξύ των καθηγητών 

πρώτης βαθμίδας, τα οποία εκλέγονται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του 

ιδρύματος με θητεία δύο ετών. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που 

αποχωρούν πριν την λήξη της θητείας, καθώς και οι υπηρετούντες Κοσμήτορες, 

εκτός εάν η θητεία τους λήγει πριν την έναρξη της θητείας των μελών του 

Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται με ευθύνη του Πρύτανη και του Πρυτανικού 

Συμβουλίου με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση της εκλογής δίπλα από το όνομα 

των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα 

ταξινομικής ψήφου). Στην εκλογή συμμετέχουν και οι υπηρετούντες λέκτορες. Σε 

περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ 

τους διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, το 

αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της 

εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός 

της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη 

ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή 
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ηλεκτρονικής ψήφου, τότε υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) 

ημερών, ως μέλη του Συμβουλίου διορίζονται οι αρχαιότεροι καθηγητές πρώτης 

βαθμίδας της Σχολής, με τους περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου παρούσας 

περίπτωσης. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος από τον αριθμό των 

εκλόγιμων θέσεων, οι εκλογές ματαιώνονται και επαναπροκηρύσσονται μέσα σε επτά 

ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων Τα μέλη του 

Συμβουλίου ανά Σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο, εκτός αν το πηλίκο του 

αριθμού των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, δια του αριθμού των σχολών του 

ιδρύματος είναι μεγαλύτερο του δύο. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν 

εφαρμόζεται αν, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον 

αριθμό των εκλόγιμων θέσεων, η κάλυψη του συνόλου των θέσεων αυτών καθίσταται 

αδύνατη λόγω του περιορισμού. Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω 

ψηφοφοριών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας 

περιπτώσεως περιλαμβανομένης της εφαρμογής της ταξινομικής ψήφου καθορίζεται 

με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Έως την εκλογή μελών Δ.Ε.Π. κατά τη 

παρούσα διαδικασία, στο Συμβούλιο μετέχουν προσωρινά δύο μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας 

καθηγητή οριζόμενα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της κάθε υφισταμένης 

Σχολής του ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης 

ως Διοικούσας Επιτροπής ως μέλη συμμετέχουν οι τρεις κατά την θέση σε ισχύ του 

παρόντος νόμου εκλεγμένοι Κοσμήτορες των τριών υπό απορρόφηση τμημάτων των 

Α.Σ.Ε.Ι. και ένα μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή που εκλέγεται από την Γενική 

Συνέλευση της κάθε Σχολής. 

[γ. Δύο εξωτερικά μέλη, τα οποία εκλέγονται με θητεία δύο ετών από τα λοιπά μέλη 

του Συμβουλίου και από τα οποία το ένα είναι απόστρατος αξιωματικός με βαθμό επί 

τιμή αντιστρατήγου ή αντιστοίχου, κατά προτίμηση διατελέσας αρχηγός επιτελείου, 

και το δεύτερο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έως την εκλογή των μελών αυτών, το 

Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα και χωρίς αυτά.] 

δ. Στο Συμβούλιο Διοίκησης μετέχει ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο 

Πρύτανης. Έως την εκλογή των πρώτων πρυτανικών αρχών το Συμβούλιο λειτουργεί 

νόμιμα και χωρίς αυτόν. 

ε. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ.  

στ. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοικήσεως μπορεί να παρίσταται και ο 

Γραμματέας του ιδρύματος. 

2. Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του 

στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του μετά από εισήγηση του Ακαδημαϊκού 

Συμβουλίου,  

β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος,  

γ) την εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας των αναγκαίων νομοθετικών ή 

κανονιστικών ρυθμίσεων και ειδικότερα των προβλεπομένων στο παρόντα νόμο 

προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. 

δ) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και 

την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην εθνική άμυνα και την ανάπτυξη της 

χώρας,  

ε) τον καθορισμό των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύματος, επί τη βάσει 

των οποίων ο Πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού 

σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση,  

στ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των 

τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και 

του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα,  

ζ) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση 

της περιουσίας του ιδρύματος,  

η) την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει 

λειτουργίας του ιδρύματος,  

θ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητές του. 

ι. Την παρακολούθηση, αναθεώρηση και προσαρμογή της παρεχόμενης Εκπαίδευσης 

στις σύγχρονες απαιτήσεις της Στρατιωτικής / Ναυτικής / Αεροπορικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας, μετά από σχετικές προτάσεις του ΠΑΝ.ΕΘ.Α., καθώς και των 

Α.Σ.Ε.Ι. μέσω των οικείων Γενικών Επιτελείων. 

ια. Την πρόταση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του αριθμού των εισακτέων για 

φοίτηση στα Α.Σ.Ε.Ι. μετά από σχετικές εισηγήσεις των Γενικών Επιτελείων και της 

Συγκλήτου του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. 

ιβ. Την εισήγηση επί κάθε συναφούς με θέματα ανώτατης στρατιωτικής εκπαίδευσης 

που εισάγει σε αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ή ο Πρόεδρος του. 
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3. Το Συμβούλιο Διοίκησης συντάσσει κάθε δύο έτη έκθεση για τα πεπραγμένα του 

την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας  και την δημοσιοποιεί με κάθε 

πρόσφορο μέσο. 

4. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που τίθενται 

από δύο τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του, και 

μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του.  

5. Το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί καθήκοντα Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου 

έως την εκλογή των πρυτανικών αρχών και την πρώτη συγκρότηση της Συγκλήτου σε 

σώμα.] 

 

Άρθρο 8 

Πρύτανης-Πρυτανικό Συμβούλιο 

1. α) Ως Πρύτανης εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., πρώτης βαθμίδας για θητεία τεσσάρων 

(4) ετών.  

Μαζί με τον Πρύτανη εκλέγονται ο Αντιπρυτάνεις που είναι καθηγητές πρώτης 

βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του Ιδρύματος για ίδια θητεία. 

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη την οποία 

υπογράφει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και η οποία δημοσιεύεται τρεις 

τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως της θητείας των πρυτανικών αρχών. Η προκήρυξη 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη 

μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της.  

β) Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη 

έχουν όσοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας 

των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι 

τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου 

ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Δεν επιτρέπεται το ίδιο 

πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα. 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Συμβούλιο Διοίκησης μέσα στην ταχθείσα στη 

προκήρυξη προθεσμία. 

γ) Στο ίδρυμα υπάρχουν τρεις θέσεις αντιπρυτάνεων 

αα. ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, 

ββ. ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και 
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γγ. ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του 

Ιδρύματος. 

δ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη 

συνεχόμενη θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να 

είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για 

περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνολικά. 

2. α) Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 

απαρτίζεται: αα) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων) και ββ) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του 

Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την εκλογή 

Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίων. Η ψηφοφορία επιτρέπεται να 

διεξαχθεί και ηλεκτρονικά. 

γ) Για την εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων εκδίδεται σχετική 

διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

δ) Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα κωλύματα, ασυμβίβαστα, την αναπλήρωση 

και την αντικατάσταση Πρυτάνεως ή Αντιπρυτάνεως Πανεπιστημίου εφαρμόζονται 

και για τις πρυτανικές αρχές του ιδρύματος.  

ε) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής 

Άμυνας. 

στ) Έως την εκλογή των πρώτων πρυτανικών αρχών οι αρμοδιότητες τους, όπως και 

οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο 

έχει όλες τις αρμοδιότητες Διοικούσας Επιτροπής Α.Ε.Ι. Η προκήρυξη για την εκλογή 

των πρώτων πρυτανικών αρχών δημοσιεύεται το αργότερο ένα μήνα από την θέση σε 

ισχύ του παρόντος νόμου και η σχετική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 

ορίζεται σε ένα μήνα. 

3. Ο Πρύτανης είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο του ιδρύματος. Προΐσταται 

του Ιδρύματος, το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, έχει την ευθύνη για την 

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των ακαδημαϊκών μονάδων του, είναι 

διατάκτης των δαπανών του Ιδρύματος και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων 

του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών και έχει όλες τις αρμοδιότητες 
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που προβλέπονται στο παρόντα νόμο και στην εκάστοτε ισχύουσα πανεπιστημιακή 

νομοθεσία, στον Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος, καθώς και 

από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

4. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις 

και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 

της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού 

του Ιδρύματος, καθώς και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει, για 

συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της, η Σύγκλητος. 

 

Άρθρο 9 

Σύγκλητος 

1. Η Σύγκλητος αποτελείται από: 

α) Τον Πρύτανη. 

β) Τους Αντιπρυτάνεις. 

γ) Τους Κοσμήτορες των Σχολών. 

δ) Τους Προέδρους των Τμημάτων, εφόσον αυτά ιδρυθούν 

στ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, 

με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας 

προσωπικού του Ιδρύματος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, για διετή θητεία 

και δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία. 

Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι 

εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. 

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, μπορεί να καλούνται και να παρίστανται χωρίς 

δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι των Συλλόγων του Μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 

Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς που κρίνονται 

απαραίτητα για την ενημέρωσή της. 

2. Η Σύγκλητος έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

πανεπιστημιακής νομοθεσίας, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του 

Ιδρύματος, πλην εκείνων που κατά τον παρόντα νόμο ανατίθενται ρητά στο 

Συμβούλιο Διοίκησης. Η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το 

νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος. 

 

Άρθρο 10 
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Διάρθρωση-Σπουδές 

1. Στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας ιδρύονται αρχικά οι ακόλουθες 

μονοτμηματικές σχολές:  

α. Σχολή Στρατιωτικών Επιστημών, με κατευθύνσεις όπλων και σωμάτων, 

συνδεδεμένη με το Α.Σ.Ε.Ι. Σ.Σ.Ε., και στην οποία απορροφάται το τέως Τμήμα 

Στρατιωτικών Επιστημών της Σ.Σ.Ε., με το σύνολο του προσωπικού του και των 

οργανικών του θέσεων. 

β. Σχολή Ναυτικών Επιστημών, με κατευθύνσεις μαχίμων και μηχανικών, 

συνδεδεμένη με το Α.Σ.Ε.Ι. Σ.Ν.Δ., και στην οποία απορροφάται το τέως Τμήμα 

Ναυτικών Επιστημών της Σ.Ν.Δ, με το σύνολο του προσωπικού του και των 

οργανικών του θέσεων. 

γ. Σχολή Αεροπορικών Επιστημών με κατευθύνσεις ιπταμένων, μηχανικών και 

ελεγκτών αεράμυνας, συνδεδεμένη με το Α.Σ.Ε.Ι. Σ.Ι., και στην οποία απορροφάται 

το τέως Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών της Σ.Ι., με το σύνολο του προσωπικού του 

και των οργανικών του θέσεων. 

2. Πιστοποιήσεις που έχουν χορηγηθεί από την Α.ΔΙ.Π. στα τρία απορροφούμενα 

τμήματα μεταφέρονται αυτοδικαίως στις συνιστώμενες Σχολές. 

Οι τομείς και τα εργαστήρια τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν στο πλαίσιο 

των τριών απορροφούμενων τμημάτων μεταφέρονται αυτοδικαίως με αυτά στην 

οικεία συνιστώμενη σχολή και εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά μέχρι την 

τυχόν αναδιάρθρωση τους με τον οργανισμό του ιδρύματος. 

Οι κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου εκλεγμένοι Κοσμήτορες και Διευθυντές 

Τομέων των απορροφούμενων τμημάτων των Α.Σ.Ε.Ι. εξακολουθούν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους μέχρι την λήξη της θητείας τους. Η θητεία αυτή δεν προσμετράται 

στον κατά το άρθρο 19 παρ. 1 περιπτ. γ) του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) περιορισμό. 

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 

Άμυνας, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί οι Σχολές να 

διαιρεθούν σε τμήματα, όταν τούτο είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης στρατιωτικής εκπαίδευσης. 

Στο ίδιο διάταγμα προβλέπονται τα σχετικά με τη προσωρινή διοίκηση και λειτουργία 

αυτών, τη μεταφορά προσωπικού και οργανικών θέσεων, την σύσταση οργανικών 

θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια. Για την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος απαιτείται εισήγηση της Συγκλήτου, σύμφωνη γνώμη του 

Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
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Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Το Συμβούλιο Διοίκησης και η 

Α.ΔΙ.Π. υποβάλλουν τη γνώμη τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή 

ερωτήματος που τους απευθύνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Για εξαιρετικούς 

λόγους, ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα 

όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Εθνικής 

Άμυνας μία μόνο φορά για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της 

προθεσμίας αποκλείεται. 

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 

Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, μπορεί να γίνει πλήρης αναδιάρθωση των Σχολών και ίδρυση 

τμημάτων με βάση γνωστικά αντικείμενα. Στη περίπτωση αυτή μπορεί να ορισθεί ότι 

οι απόφοιτοι του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. θα λαμβάνουν πλην του διπλώματος του Α.Σ.Ε.Ι. 

και πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών της συγκεκριμένης επιστήμης. Εναλλακτικά ή 

και σωρευτικά, τα τμήματα επίσης μπορεί να προβλεφθεί ότι θα οργανώνουν 

προγράμματα σπουδών για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για την απόκτηση 

δεύτερου πτυχίου μετά την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών, ή για την απόκτηση 

πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών από τους αποφοίτους των Σχολών Μονίμων 

Υπαξιωματικών. Στο ίδιο διάταγμα προβλέπονται τα σχετικά με τη προσωρινή 

διοίκηση και λειτουργία των τμημάτων, τη μεταφορά προσωπικού και οργανικών 

θέσεων, τη σύσταση οργανικών θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και 

λεπτομέρεια. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος απαιτείται εισήγηση της 

Συγκλήτου, σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη της Αρχής 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). 

Το Συμβούλιο Διοίκησης και η Α.ΔΙ.Π. υποβάλλουν τη γνώμη τους μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την παραλαβή ερωτήματος που τους απευθύνει ο Υπουργός Εθνικής 

Άμυνας. Για εξαιρετικούς λόγους, ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών 

ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να 

παρατείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μία μόνο φορά για επτά (7) 

εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται. 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 

Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, εγκρίνεται ο Οργανισμός του ιδρύματος κατά τις κείμενες για τα 

πανεπιστήμια διατάξεις, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη 

του Συμβουλίου Διοίκησης. 
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6. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και 

γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος σύμφωνα με τις 

κείμενες για τα πανεπιστήμια διατάξεις. Μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου, η Σύγκλητος προβαίνει στην έγκριση του Εσωτερικού 

Κανονισμού. 

7. Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού, κάθε Σχολή και Τμήμα μπορεί να 

καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της 

Συγκλήτου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τα πανεπιστήμια. 

8. Οι κατά τη παράγραφο 6 και 7 Κανονισμοί υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής 

Άμυνας ο οποίος μπορεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών στο 

πλαίσιο ασκήσεως ελέγχου νομιμότητας να ακυρώσει διατάξεις τους ή/και να ζητήσει 

την τροποποίησή τους. 

9. Κατά τα λοιπά για την λειτουργία των Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, Εργαστηρίων, 

Μουσείων, εφαρμόζεται η πανεπιστημιακή νομοθεσία, πλην των διατάξεων που 

αφορούν τη συμμετοχή των φοιτητών και διοικητικού προσωπικού. 

10. Οι σπουδαστές της Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ. και Σ.Ι., αποκτούν από την κατάταξή τους την 

ιδιότητα του φοιτητή του ιδρύματος και απολαμβάνουν όλες τις παροχές που 

δικαιούνται οι φοιτητές των πανεπιστημίων κατά την κείμενη νομοθεσία. Το σχετικό 

κόστος καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Παιδείας 

και Θρησκευμάτων μπορεί οι ανωτέρω παροχές να επεκτείνονται και στους 

σπουδαστές των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.  

11. Οι ισχύουσες για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τις διδακτορικές 

σπουδές διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας εφαρμόζονται και στο 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και ως υποψήφιοι 

διδάκτορες μπορεί να γίνονται δεκτοί και πολίτες. 

Κατ’ απόκλιση των οριζομένων στα άρθρα 30-45 και 85 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 

υφιστάμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που έχουν συσταθεί με βάση το 

άρθρο 4 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 

88 του Ν. 3883/2010 (Α΄ 167) και ισχύει, εξακολουθούν να λειτουργούν και να 

παρέχουν διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικά, για περίοδο τριών 
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ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 

που τα διέπουν. 

12. Οι ισχύουσες για τα πανεπιστήμια διατάξεις για τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια 

Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των 

πανεπιστημίων ισχύουν και για το ΠΑΝ.ΕΘ.Α. Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει 

να έχουν ιδιαίτερο προσανατολισμό προς τις επαγγελματικές ανάγκες των στελεχών 

των ενόπλων δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ./Ε.Α. και του Π.Σ., και το πολιτικό 

προσωπικό των υπηρεσιών τους, ενώ επιτρέπεται και η διαμόρφωση προγραμμάτων 

με συμμετοχή ιδιωτών. Ειδικά για το Κ.Ε.Ε., με απόφαση του Υπουργού Άμυνας 

μπορεί να οργανώνονται προγράμματα εκπαίδευσης των οπλιτών μακράς κατάταξης. 

13. Το ΠΑΝ.ΕΘ.Α. συμμετέχει στην Σύνοδο των Πρυτάνεων, καθώς και στο 

Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) (άρθρο 17 του ν. 

3404/2005, Α΄ 260). 

 

Άρθρο 11 

Διδακτικό Προσωπικό 

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. τα οποία υπηρετούν στα υπό απορρόφηση τρία τμήματα 

μεταφέρονται αυτοδικαίως στις συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο αντίστοιχες 

σχολές στην ίδια βαθμίδα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.  

Τα μέλη Δ.Ε.Π. των απορροφούμενων τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδικαίως 

τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. κατ’ αντιστοίχιση των 

κατεχόμενων θέσεων (Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, 

υπηρετούντες λέκτορες) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών 

Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης. Οι 

υπηρετούντες επίκουροι καθηγητές και λέκτορες εντάσσονται σε οργανικές θέσεις 

επί θητεία ή σε προσωποπαγείς μόνιμες θέσεις, αναλόγως με τη θέση που κατέχουν 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

Η υπαγωγή των κατά τα ανωτέρω μεταφερομένων μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. στο 

μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου εκκινεί την 1.6.2020. Αν 

προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως 

μέλη Δ.Ε.Π. σε Α.Σ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική 

διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της 

χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 

4472/2017 (Α΄ 74). 
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Σχετικώς εκδίδεται αμελλητί διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Συμβουλίου 

Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και στην οποία 

μνημονεύεται το όνομα, η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που 

υπηρετούντες κατέχουν προσωρινές ή προσωποπαγείς θέσεις γίνεται σχετική 

σημείωση. Η διαπιστωτική πράξη ανατρέχει στην ημερομηνία ίδρυσης του 

Πανεπιστημίου. 

2. Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό 

καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου γίνεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης, 

και κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). 

Ευνοϊκότερες ειδικές διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης, 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγούς θέσης σε τακτική, καθώς και 

διατάξεις για ανανέωση της θητείας ή μονιμοποίηση ή εξέλιξη υπηρετούντων επί 

θητεία μελών Δ.Ε.Π., δεν θίγονται. 

Αρνητικές κρίσεις, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, επί αιτήσεως μέλους Δ.Ε.Π. 

για ανανέωση της θητείας, μονιμοποίηση ή εξέλιξη, συνυπολογίζονται. Ως χρόνος 

διορισμού για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων θεωρείται η ημερομηνία 

διορισμού στην οικεία θέση μέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. 

3. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί 

προκήρυξη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι διαδικασίες εξέλιξης ή 

μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για 

εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες 

μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται 

κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα 

των αντίστοιχων Σχολών του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν 

κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο διορισμός γίνεται με απόφαση του Πρύτανη σε θέση 

Δ.Ε.Π. του ιδρύματος, ή, εάν αυτός δεν έχει εισέτι εκλεγεί, με απόφαση του 

Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης.   

Όλες οι διαδικασίες επιλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους Δ.Ε.Π. του 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. των οποίων η προκήρυξη δημοσιεύεται μετά τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος νόμου ενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
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Οι περιορισμοί που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 

ισχύει, δεν ισχύουν στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Σχολή σε Σχολή 

του ΠΑΝ.ΕΘ.Α.. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη σε Σχολή 

του ιδρύματος και μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται εντός διετίας από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου. 

Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. 

Α.Σ.Ε.Ι., συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α., σαν να έχουν 

διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή πανεπιστημίου. Διανυθείσα υπηρεσία σε 

Α.Σ.Ε.Ι. προσμετράται για τη χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας. 

4. Πειθαρχικές υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη 

έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκδικάζονται από το πειθαρχικό συμβούλιο 

της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3187/2003, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με το 

άρθρο 9 του ν. 3413/2005 (Α΄ 278). 

5. Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και 

του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. τα οποία 

υπηρετούν στα υπό απορρόφηση τρία τμήματα μεταφέρονται αυτοδικαίως στις 

συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο αντίστοιχες σχολές στην ίδια βαθμίδα και με το 

ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την 

ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (οργανική θέση ή προσωποπαγή) και 

υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική 

προσαρμογή επέρχεται την 1.6.2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές 

χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Α.Σ.Ε.Ι., η διαφορά 

διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από 

οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και 

επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).  

Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

ολοκληρώνονται από τα όργανα της Σχολής του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. στην οποία 

εντάσσονται. 

6. Προσωπικό που απασχολούνταν στα απορροφούμενα τμήματα των Α.Σ.Ε.Ι. ως 

έκτακτο επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

(επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, 

εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση του άρθρου 24 του Ν. 3187/2003) καθώς και 
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λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και 

την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις τυχόν συναφθείσες συμβάσεις έργου. Οι 

εν λόγω συμβάσεις εξακολουθούν να βαρύνουν έως την λήξη τους τον 

προϋπολογισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 

μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Διοίκησης ως Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να 

ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας διατάξεως. 

7. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού των απορροφούμενων τμημάτων 

Α.Σ.Ε.Ι. μεταφέρονται στην αντίστοιχη Σχολή του ΠΑΝ.ΕΘ.Α.. Θέσεις μελών 

Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική 

απόφαση προκηρύσσονται από το ΠΑΝ.ΕΘ.Α. Έως την εκλογή των πρυτανικών 

αρχών, η προκήρυξη γίνεται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια και διαδικασία σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 12 

Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) 

1. Διδακτικό έργο στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α. παρέχεται και από Στρατιωτικό Διδακτικό 

Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) το οποίο αποτελείται από επί θητεία ή μονίμους καθηγητές 

στρατιωτικών εφαρμογών και από επί αναθέσει διδακτικό προσωπικό.   

2. Οι καθηγητές στρατιωτικών εφαρμογών είναι αξιωματικοί εν ενεργεία των 

Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του 

Λιμενικού Σώματος/Ελληνική Ακτοφυλακή, ή Στρατιωτικοί Δικαστές οι οποίοι 

εκλέγονται ως διδακτικό προσωπικό μερικής απασχόλησης. Οι καθηγητές 

στρατιωτικών εφαρμογών πρέπει να έχουν τα προσόντα εκλογής στη βαθμίδα του 

λέκτορα, όπως περιγράφονταν στο άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως 

ίσχυε έως την κατάργησή του με το άρθρο 81 παρ. 3 του ν. 4009/2011. Η προϋπόθεση 

κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει 

προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης 

ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis).  

Η εκλογή των καθηγητών στρατιωτικών εφαρμογών γίνεται με αναλογική εφαρμογή 

των διατάξεων για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

ΑΠΕΛΛΑ. Ο καθηγητής στρατιωτικών εφαρμογών διορίζεται με θητεία τεσσάρων 
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ετών και λαμβάνει αμοιβή αντίστοιχες λέκτορα μερικής απασχόλησης. Μετά τη 

συμπλήρωση της θητείας του έχει το δικαίωμα να ζητήσει την μονιμοποίησή του. Για 

τη μονιμοποίηση εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία για τη μονιμοποίηση 

επίκουρου καθηγητή. Μετά τη μονιμοποίηση ο καθηγητής στρατιωτικών εφαρμογών 

λαμβάνει την αμοιβή επίκουρου καθηγητή μερικής απασχόλησης και παραμένει στη 

θέση του μέχρι την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του, ασχέτως του εάν 

στο μεταξύ έχει αποστρατευθεί. 

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής μπορεί να ανατίθεται η 

διδασκαλία μαθημάτων σε αξιωματικούς εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, της 

Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού 

Σώματος/Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και σε Στρατιωτικούς Δικαστές με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 

(Α΄ 112). Αυτοί πρέπει  

α. να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Α.Σ.Ε.Ι. ή της Στρατιωτικής Σχολής 

Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.). 

β. Να φέρουν το βαθμό τουλάχιστον του Λοχαγού ή αντιστοίχου. 

4. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο 

και η εμπειρία του υποψήφιου μέλους Σ.Δ.Π. πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει. 

Τα μέλη του Σ.Δ.Π. τοποθετούνται και ανήκουν σε Τομείς. Οι καθηγητές 

στρατιωτικών εφαρμογών είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

5. Το έργο του Σ.Δ.Π, είναι κατ` εξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει: 

α. Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. 

β. Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων. 

γ. Διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά καθήκοντα στην 

εξεταστική διαδικασία. 

δ. Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου 

Εργαστηρίου. 

ε. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. 
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Άρθρο 13 

Διοικητικές Υπηρεσίες 

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό 

προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος στα απορροφούμενα τμήματα  των Α.Σ.Ε.Ι. αποσπάται αυτοδικαίως 

στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α. Έως την συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων εξακολουθεί να 

υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών συνιστώνται 

κατόπιν εισηγήσεως του Συμβουλίου Διοίκησης ως Διοικούσα Επιτροπή του 

Πανεπιστημίου οι άμεσα αναγκαίες για την λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών 

του Πανεπιστημίου οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού.  

3. Με απόφαση της Συγκλήτου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, κατόπιν εγκρίσεως από το Συμβούλιο Διοίκησης, καθορίζεται μετά 

από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου το προσωρινό οργανόγραμμα των 

υπηρεσιών του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. και γίνεται κατανομή σε αυτό των συνιστώμενων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο οργανικών θέσεων.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αποσπάται στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α. κατόπιν  

αιτήματος του Συμβουλίου Διοικήσεως ως Διοικούσας Επιτροπής ή της Συγκλήτου 

το αναγκαίο για την προσωρινή στελέχωση των υπηρεσιών του στρατιωτικό και 

πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να 

αποσπάται στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α. προσωπικό από δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και άλλους 

φορείς του δημόσιου τομέα για περίοδο έως τριών ετών κατ’ απόκλιση από κάθε 

γενική ή ειδική διάταξη. 

5. Η πλήρωση με τακτικό προσωπικό των οργανικών θέσεων διοικητικού 

προσωπικού του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. γίνεται με προκήρυξη είτε στο πλαίσιο του ενιαίου 

συστήματος κινητικότητας του προσωπικού του δημοσίου τομέα.  

6. Έως τη συγκρότηση υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του ΠΑΝ.ΕΘ.Α., 

αρμόδια παραμένουν τα κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπηρεσιακά και 

πειθαρχικά συμβούλια για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

7. Πειθαρχικές υποθέσεις μελών Ε.ΕΙ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και διοικητικού 

προσωπικού στις οποίες έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη έως την συγκρότηση 

πειθαρχικών συμβουλίων για το ΠΑΝ.ΕΘ.Α. κρίνονται από τα αρμόδια κατά την ισχύ 

του παρόντος νόμου πειθαρχικά συμβούλια.  
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8. Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και το διοικητικό και στρατιωτικό προσωπικό 

που υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α. εξακολουθεί να έχει 

πρόσβαση στα πλεονεκτήματα σε παροχές που κατά την κείμενη νομοθεσία και 

τις πάγιες διαταγές δικαιούται το προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 

ιδίως πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία, Ε.Κ.Ε.Μ.Σ., Π.Ο.Ν., Σ.Ε.Π.Α., 

Κ.Α.Α.Υ., Σ.Ο.Α. 

[9. Προϊστάμενος των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος είναι ο Γραμματέας του 

Ιδρύματος. Ως Γραμματέας ορίζεται με τετραετή θητεία απόστρατος ανώτατος 

αξιωματικός με βαθμό αντιστρατήγου ή αντιστοίχου, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών ή διδακτορικού και με πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

Ο Γραμματέας ορίζεται από την Σύγκλητο μετά από πρόταση του Συμβουλίου 

Διοικήσεως. Σχετικά εκδίδεται πρυτανική πράξη διορισμού. Μετά την έκδοση της 

πρυτανικής πράξεως διορισμού, εκδίδεται η κατά την κείμενη νομοθεσία πράξη 

επαναφοράς του ορισθέντος ως Γραμματέα στην ενέργεια. Ο Γραμματέας 

μισθοδοτείται με τις αποδοχές του εν ενεργεία βαθμού του. Οι αρμοδιότητες του 

Γραμματέα εξειδικεύονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. 

Με τον Οργανισμό μπορεί να προβλέπεται ότι διοικητικές θέσεις του 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. καλύπτονται με εφέδρους εκ μονίμων αξιωματικούς των ενόπλων 

δυνάμεων οι οποίοι επαναφέρονται στην ενέργεια με απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας.] 

 

 

Άρθρο 14 

Πόροι - Οικονομική Διαχείριση - Ειδικός Λογαριασμός 

1. Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται από:  

α. τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους και το πρόγραμμα δημόσιων 

επενδύσεων, ως κρατική επιχορήγηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί 

Πανεπιστημίων. Η σχετική εγγραφή γίνεται στο προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας.  

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού του ιδρύματος εγγράφεται στο 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

β. ευρωπαϊκά, διεθνή και διακρατικά προγράμματα, 
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γ. έσοδα από έρευνες, μελέτες, παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, εκδόσεις και 

από κάθε μορφής προσόδους από τις δραστηριότητές του, 

δ. έσοδα από αξιοποίηση της περιουσίας του και κάθε άλλο περιουσιακό  στοιχείο 

που παρέχεται στο Ίδρυμα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή  φυσικά και νομικά 

πρόσωπα του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

ε. χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

καθώς και κάθε είδους εισφορές, έσοδα και επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, διεθνείς οργανισμούς και από ημεδαπά ή αλλοδαπά δημόσια ή ιδιωτικά 

νομικά πρόσωπα και οργανισμούς. Για την αποδοχή των δωρεών, κληρονομιών και 

κληροδοσιών αποφασίζει το αρμόδιο, κατά τον Εσωτερικό Κανονισμό, όργανο 

διοίκησης του Πανεπιστημίου. 

2. Η οικονομική διαχείριση διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίου 

λογιστικού και τις ειδικότερες που αφορούν τα Πανεπιστήμια. 

3. Έως την έγκριση προϋπολογισμού του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. οι σχετικές δαπάνες 

εκτελούνται σε βάρος των υφισταμένων κωδικών των Α.Σ.Ε.Ι.  

4. Συνιστάται Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) τη διαχείριση του 

οποίου έχει η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με τις κείμενες περί ΕΛΚΕ των 

πανεπιστημίων διατάξεις. 

5. Εκτελούμενα κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ερευνητικά προγράμματα 

των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., που καθίστανται με τον παρόντα νόμο 

μέλη ΔΕΠ και Ε.ΔΙ.Π. του ΠΑΝ.ΕΘ.Α., των οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω του 

ειδικού λογαριασμού εκτός προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που 

έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2913/2001 (Α΄ 102) εξακολουθούν να 

εκτελούνται μέσω αυτού και έως την ολοκλήρωσή τους. 

 

Άρθρο 14 

Νομικός Σύμβουλος 

1. Με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ορίζεται 

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους ως Νομικός Σύμβουλος του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. 

2. Ο Νομικός Σύμβουλος έχει 

α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου, την επιμέλεια για την 

ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως 

υποθέσεων αρμοδιότητάς του, 
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β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο 

Πρύτανης και, μέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό 

Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος, 

γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, 

ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής. 

3. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του 

Νομικού Συμβούλου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε 

οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για 

συγκεκριμένη υπόθεση, σε εξωτερικό δικηγόρο ή δικηγόρους, ή σε μέλος ΔΕΠ του 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α., αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεμούν στο 

Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών 

προβλημάτων της. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δύναται να αποσπώνται στο Γραφείο 

Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξή του έως τρία στελέχη του Κοινού Νομικού 

Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων για διάστημα έως τριών ετών, το οποίο μπορεί να 

παρατείνεται με όμοια απόφαση.  

 

Άρθρο 16 

Ερευνητικό Ινστιτούτο Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας 

1. Συστήνεται Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ερευνητικό 

Ινστιτούτο Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας», ως ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας. Το Ινστιτούτο έχει 

διοικητική και οικονομική αυτονομία και δεν λαμβάνει τακτική επιχορήγηση από τον 

κρατικό τακτικό προϋπολογισμό, αλλά φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις του 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. το οποίο καλύπτει και τα σχετικά έξοδα. Το Ινστιτούτο διέπεται ως προς 

την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του από τις διατάξεις του άρθρου 17 

του ν. 2083/1992 (Α΄ 110) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του παρόντος άρθρου και 

από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Η αρχική υλικοτεχνική υποδομή του 

είναι αυτή η οποία παραχωρείται σε αυτό κατά χρήση, με απόφαση της Συγκλήτου 

του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. 

2. Βασικοί σκοποί του Ινστιτούτου είναι: 

α. Η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση ή η διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών 

ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, για την προώθηση ίδιων ή τρίτων 



 35 

σκοπών, που αποβλέπουν στην επίλυση προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης 

των επιστημονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο και τα οποία 

εμπίπτουν, ιδίως, στους τομείς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3, του άρθρου 58, 

του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α ). 

β. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και  η εκπόνηση μελετών 

και η εκτέλεση ή διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων σε γνωστικά αντικείμενα 

που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της στρατιωτικής επιστήμης. 

γ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εντάσσονται κυρίως, χωρίς να περιορίζονται, 

στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές  

(1) Πολιτική και στρατηγική ασφάλειας. Ανάλυση εθνικής άμυνας και στρατηγικού 

περιβάλλοντος. Διερεύνηση βασικών και εφαρμοσμένων θεμάτων αμυντικής 

πολιτικής. 

(2) Οργάνωση, σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων στους τομείς της 

πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των επιστημών μηχανικού. 

(3) Επιχειρησιακή έρευνα και ανάλυση. Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων και 

Εφοδιαστικής αλυσίδας. 

(4) Εξόρυξη και Ανάλυση δεδομένων. Μοντελοποίηση - προσομοίωση και θεωρία 

μάχης. 

(5) Εφαρμογές συστημάτων Laser στους τομείς της άμυνας, ασφάλειας και πολιτικής 

προστασίας 

(6) Ασφάλεια επικοινωνιών και συστημάτων. Κυβερνοπόλεμος. Κρυπτογραφία. 

(7) Ρομποτική. Μη επανδρωμένα συστήματα. Τρισδιάστατη εκτύπωση. 

(8) Ηλεκτρονική. Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική. Συστήματα ΜΕΜS-NEMS, 

Αισθητήρες, Ανιχνευτές 

(9) Δορυφορικά συστήματα. Δορυφορική τηλεπισκόπηση 

(10) Προηγμένα υλικά. Νανουλικά, Βιοϋλικά, Σύνθετα, έξυπνα υλικά. Εκρηκτικά και 

Πυρομαχικά 

(11) Πυρηνικά, Ραδιολογικά, Χημικά και Βιολογικά Όπλα. Ανάλυση επικινδυνότητας 

Χημικών/Βιολογικών Ουσιών. Προσομοίωση Εκρήξεων και Διασποράς. 

(12) Βιοεμπνευσμένα Συστήματα. Εμβιομηχανική. Βιο/Χημειο-πληροφορική. 

Βιοϊατρική τεχνολογία.  

(13) Μετεωρολογία 

(14) Οικονομικά της άμυνας 

(15) Στρατιωτικό δίκαιο, δίκαιο ενόπλων συγκρούσεων 
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(16) Βιολογικές και Ψυχοκοινωνικές Συνιστώσες Στρατιωτικής Επιστήμης 

δ. Η υποστήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών για τη λήψη μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών διπλωμάτων στις περιοχές ερευνητικών δραστηριοτήτων του.  

ε. Η παραγωγή προϊόντων και η προσφορά υπηρεσιών στις περιοχές ερευνητικών 

δραστηριοτήτων του.  

3.  Για την επίτευξη των σκοπών του το  Ινστιτούτο: 

α. Προτείνει και αναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με τις 

ερευνητικές του δραστηριότητες. 

β. Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές 

δραστηριότητες του. 

γ. Συνεργάζεται με τα Α.Σ.Ε.Ι., και άλλα Ιδρύματα και Οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, 

ερευνητικούς και άλλους φορείς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς με 

Εκπαιδευτικά Κέντρα ή Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. 

4. Όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου είναι:  

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο,  

β. Ο Διευθυντής και  

γ. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής. 

5. α. Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου ορίζονται  από τη 

Σύγκλητο Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. Σχετικώς 

εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 

β. Η διαδικασία εκλογής, τα προσόντα και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των 

οργάνων αυτών ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. 

γ. Ο διορισμός του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή γίνεται από τον 

Υπουργό Άμυνας με διαπιστωτική απόφαση, μετά από  την εκλογή τους από το 

εκλεκτορικό σώμα. 

6. Ο Διευθυντής προΐσταται του Ινστιτούτου και ασκεί κυρίως τις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

α. Εισηγείται στο Δ.Σ. το ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου που 

περιλαμβάνει τους στόχους, τις προτεραιότητες, τον προϋπολογισμό καθώς και την 

ανάληψη και τους όρους εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων 

για λογαριασμό τρίτων. 

β. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα σε κάθε σχέση του με τρίτους δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς ή δικαστικές αρχές, υπογράφει κάθε έγγραφο και έχει κάθε αρμοδιότητα 

που του ανατίθεται με το παρόν άρθρο ή με απόφαση του Δ.Σ. 
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γ. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή περιγράφονται αναλυτικά στον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: 

α. Το Διευθυντή, ως Πρόεδρο. 

β. Τον Αναπληρωτή Διευθυντή  

γ. τρία μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή από κάθε Σχολή 

του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. τα οποία ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε 

Σχολής. 

δ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αυτή του 

Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή είναι πενταετής. 

8.  α. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εν γένει διοίκηση του 

Ιδρύματος και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την πάσης φύσεως  λειτουργία 

του στο πλαίσιο του νόμου και του εσωτερικού κανονισμού του. 

β. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται αναλυτικά στον 

εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου.   

9. Το ΕΙΣΣΕ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και μπορεί να αναλαμβάνει  αυτοτελώς  

μελέτες και ερευνητικά προγράμματα και πάσης φύσεως υπηρεσίες επ’ αμοιβή. 

Πόροι του ινστιτούτου είναι ιδίως: 

α. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων  

β. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση των προϊόντων που παράγει το 

ινστιτούτο.  

γ. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων. 

δ. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.  

10. Ο Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Ινστιτούτου γίνεται κυρίως ως 

ακολούθως: 

α. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του τούτου γίνεται από Ορκωτό 

Λογιστή Ελεγκτή  τον οποίο ορίζει το Δ.Σ.  

β. Ο Ορκωτός Λογιστής υποβάλλει την έκθεση του στο Δ.Σ. και την Σύγκλητο του 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. Η έκθεση κοινοποιείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 

γ. Οι δαπάνες τακτικού ελέγχου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.  

δ. Οι διαδικασίες του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου περιγράφονται 

αναλυτικά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου. 

11. Το ινστιτούτο απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών 

οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτό ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά 
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τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού 

του όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου.  

12. Τα έσοδα του Ινστιτούτου, από οιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται 

σε ιδιαίτερο Λογαριασμό Τραπέζης επ' ονόματι του Ινστιτούτου.  

Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό 

αυτό γίνεται με ειδική έγγραφη εντολή του Διευθυντή του Ινστιτούτου, ή του 

Αναπληρωτή Διευθυντή σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.  

13. α. Η ευθύνη του Διευθυντή περιορίζεται στην υλοποίηση του από το ΔΣ 

εγκεκριμένου  ετήσιου προϋπολογισμού.  

β. α. Τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση του  προϋπολογισμού επιλύονται από το 

ΔΣ. 

γ. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ινστιτούτου μπορούν να αξιοποιούνται επενδύοντας τα 

καταλλήλως. 

14. Η προμήθεια εξοπλισμού ή πάσης φύσεως υλικοτεχνικής υποδομής ορίζονται 

στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου.  

15. Το Ινστιτούτο  σε πλήρη ανάπτυξη απαρτίζεται από τις εξής υπηρεσιακές 

μονάδες:  

α. Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών - Γραφείο καινοτομίας και διασύνδεσης  

β. Υπηρεσία Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας 

γ. Υπηρεσία Οικονομικού και Προμηθειών 

Οι αρμοδιότητες και η στελέχωση κάθε υπηρεσιακής μονάδας ορίζονται στον 

εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου.  

16. Το Προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε: 

α) Ερευνητικό - Επιστημονικό  

β) Τεχνικό, και  

γ) Διοικητικό  

και προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με συμβάσεις έργου.  

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. επιτρέπεται η διάθεση στο Ινστιτούτο 

προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας στο Ινστιτούτο, ιδίως για την διοικητική 

υποστήριξη αυτού. 

17. α. Με την υπογραφή κάθε σύμβασης πρόσκλησης  προσωπικού πρέπει εκ των 

προτέρων να έχει εξασφαλιστεί η  χρηματοδότηση  από  πόρους του Ινστιτούτου  

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
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β. Οι συμβάσεις καταρτίζονται από το Διευθυντή του Ινστιτούτου, μετά από πρόταση 

του επιστημονικού υπεύθυνου κάθε ερευνητικού προγράμματος και απόφαση του 

Δ.Σ. 

18. Οι κατηγορίες του Ερευνητικού - Επιστημονικού προσωπικού είναι οι παρακάτω: 

α. Κύριοι ερευνητές: Για τις θέσεις αυτές απαιτείται η ιδιότητα του επιστημονικού 

υπεύθυνου σε συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου. Μπορεί να είναι 

μόνο μέλη Δ.ΕΠ. του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. 

β. Συνεργαζόμενοι ερευνητές: Για τις θέσεις αυτές απαιτείται συμμετοχή σε 

ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου. Μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., 

επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες άλλων Α.Ε.Ι. και Ερευνητικών Κέντρων 

του εσωτερικού είτε του εξωτερικού και μεταπτυχιακοί φοιτητές, στο πλαίσιο των 

ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου.  

19. Ως Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται προσωπικό υποστήριξης 

με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είτε με συμβάσεις έργου καθόσον 

διαρκεί το πρόγραμμα από το οποίο καλύπτονται οικονομικά οι αμοιβές  του ως άνω 

προσωπικού.  

20. Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση. Στην πρόσκληση 

αναφέρονται η κατηγορία της θέσης, η ειδικότητα και τα ειδικότερα προσόντα 

πρόσληψης. Η πρόσκληση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή και δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και αν πρόκειται για σύμβαση διάρκειας πέραν του ενός 

εξαμήνου και σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών. Τα βασικά προσόντα 

πρόσληψης ανά κατηγορία και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται στον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου. 

21. Η εσωτερική διάρθρωση του Ινστιτούτου, η διαδικασία έγκρισης και η εκτέλεση 

ερευνητικών ή άλλων έργων και κάθε άλλη λεπτομέρεια  λειτουργίας του Ινστιτούτου 

καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ινστιτούτου, ο οποίος συντάσσεται 

από το Δ.Σ. του εντός έξη μηνών από την ίδρυση του και επικαιροποιείται όπως 

προβλέπεται σε αυτόν. Ο εσωτερικός κανονισμός εγκρίνεται με απόφαση της 

Συγκλήτου του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του και στην 

ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Ο εσωτερικός κανονισμός υποβάλλεται στον Υπουργό 

Εθνικής Άμυνας ο οποίος μπορεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών 

στο πλαίσιο ασκήσεως ελέγχου νομιμότητας να ακυρώσει διατάξεις του ή/και να 

ζητήσει την τροποποίησή τους.  
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22. Σε περίπτωση λύσης του Ινστιτούτου η εκκαθάριση εκτελείται από το 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από απόφαση της 

Συγκλήτου. Η τυχόν αποκτηθείσα  περιουσία του Ινστιτούτου περιέχεται στο 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. 

 

Άρθρο 17 

Τελικές Διατάξεις 

1. Στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α. εφαρμόζεται η ισχύουσα για τα Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης νομοθεσία, εκτός αν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον 

παρόντα νόμο. Όπου στην νομοθεσία για τα Πανεπιστήμια γίνεται λόγος για 

αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η αρμοδιότητα 

αυτή ασκείται για το ΠΑΝ.ΕΘ.Α. από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η 

πανεπιστημιακή νομοθεσία θα πρέπει να ερμηνεύεται για το ΠΑΝ.ΕΘ.Α. υπό το 

πνεύμα της ειδικής αποστολής του Ιδρύματος στην παροχή ανώτατης εκπαίδευσης 

πρωτίστως σε στρατιωτικό προσωπικό και της ιδιαιτερότητας ότι οι προπτυχιακοί 

φοιτητές του έχουν την ιδιότητα στρατιωτικού. 

2. Οι ισχύουσες για απόσπαση εκπαιδευτικών σε Α.Ε.Ι. διατάξεις περί αποσπάσεων 

ισχύουν και για το ΠΑΝ.ΕΘ.Α. Οι σχετικές αποφάσεις υπογράφονται από τον 

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών 

παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατ’ αποκλειστική χρήση στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α. ακίνητα 

του Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας παραχωρούνται κατ’ 

αποκλειστική χρήση στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α. εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας.  

Οι εκτός στρατοπέδων εγκαταστάσεις του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. θεωρούνται ως κτίρια 

στρατιωτικής μονάδας για όλες τις έννομες συνέπειες. 

4. Με απόφαση του Αρχηγού του οικείου επιτελείου εγκρίνονται πρωτόκολλα 

παράδοσης στο ΠΑΝ.ΕΘ.Α. κινητών των Α.Σ.Ε.Ι. τα οποία είχαν διατεθεί για την 

λειτουργία των τμημάτων τους, περιλαμβανομένων των βιβλιοθηκών.   

5. Οι σπουδαστές του κάθε Α.Σ.Ε.Ι. κατά την αποφοίτησή του λαμβάνουν δίπλωμα 

του Α.Σ.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν υπογεγραμμένο από τον Διοικητή του και 

πανεπιστημιακό πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών από την αντίστοιχη Σχολή του 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. από την οποία αποφοιτούν. 



 41 

Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τους κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 

νόμου σπουδαστές των Α.Σ.Ε.Ι. 

 

Άρθρο 18 

Καταργούμενες Διατάξεις-Έναρξη ισχύος 

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται 

α. Ο ν. 3187/2003 (Α΄ 233) κατά το μέρος που αφορά τα Α.Σ.Ε.Ι. Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ. και 

Σ.Ι. 

β. Τα άρθρα 10, 12, 15, 16, 19, 21-31, 45-47, 68-70 του π.δ. 61/2010 (Α΄ 99) 

γ. Τα άρθρα 9, 12-13, 17-18, 21, 47-57, 59 του π.δ. 151/2013 (Α΄ 238) 

δ. Τα άρθρα 11-12, 15-16, 30-39, 40 παρ. 1-7, 41-42, 57-60, 90-91 του π.δ. 50/2018 

(Α΄ 92). 

ε. Οι σε ισχύ διατάξεις του β.δ. 312/1968 (Α΄ 99), κατά το μέρος που έρχεται σε 

αντίθεση με διατάξεις του παρόντος νόμου. 

στ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του 

παρόντος νόμου. 

2. Ο παρόν νόμος ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


