ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη
διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας τόσο της στρατιωτικήςακαδημαϊκής εκπαίδευσης όσο και του ερευνητικού της έργου, καθώς και της
αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της, υιοθετώντας προδιαγραφές
της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), διεθνείς πρακτικές και
εφαρμόζοντας πολιτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
καθιερώνει και εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες της.
Η Πολιτική Ποιότητας περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και
μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός
κανονιστικού πλαισίου εντός του οποίου οφείλουν να λειτουργούν οι
ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες της.
Αναφέρεται σε ενέργειες που ήδη εφαρμόζονται, καθώς και σε δράσεις
και μηχανισμούς που τίθενται σε πρώτη λειτουργία. Οι δράσεις και διαδικασίες
που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Ποιότητας και στο εγχειρίδιο του
Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) θέτουν το
πλαίσιο προκειμένου η Σχολή να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές
προσδοκίες της μέσα από τη συνεχή αναβάθμισή της.
Η Πολιτική Ποιότητας της ΣΣΕ αποτελεί μέρος του στρατηγικού της
σχεδιασμού και εξειδικεύεται στους τομείς δράσης της. Θέτει τις αρχές
λειτουργίας του Ε.Σ.Δ.Π. και της συνεχούς βελτίωσης της
εκπαίδευσης(στρατιωτικής-ακαδημαϊκής), της έρευνας και των λοιπών
υπηρεσιών της.
Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας είναι η ανάπτυξη κουλτούρας
ποιότητας, ώστε η Σχολή να καθιερωθεί ως ένα Ανώτατο Στρατιωτικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) με διεθνή αναγνώριση και φήμη για την άριστη
εκπαίδευση που παρέχει, την έρευνα και την καινοτομία, το στρατιωτικό,
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, τη γνώση και την
τεχνογνωσία που παράγει, την επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και
ερευνητικού προσωπικού του, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
της επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας.
Η Σχολή από την ίδρυσή της το 1828 έως τώρα αλλά και στο μέλλον
έχει ως κύριο μέλημά της την προαγωγή ηγετικής νοοτροπίας με την
ολόπλευρη αγωγή των Ευελπίδων, ώστε να καταστούν για τον Ελληνικό
Στρατό Ξηράς αλλά και την Ελληνική κοινωνία, ικανοί Αξιωματικοί με άριστη
εκπαίδευση.
Το προαναφερθέν πραγματοποιείται με προσήλωση στις στρατιωτικές
αρετές, την τιμή και το καθήκον, σεβασμό στην προσωπικότητα, αξιοποιώντας
αποτελεσματικά τους διατιθέμενους πόρους και προάγοντας την ΙΔΕΑ του
ΕΥΕΛΠΙ, να παρέχει στρατιωτική εκπαίδευση και υψηλού επιπέδου

ακαδημαϊκή μόρφωση, που θα καταστήσει τους Ευέλπιδες ΗΓΉΤΟΡΕΣ
υψηλού φρονήματος, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Οι ηθικές αξίες, που αποτελούν τον ¨φάρο¨ για την εκπλήρωση της
αποστολής της Σχολής είναι η πίστη στο καθήκον, η αγάπη για την Πατρίδα
και η αφοσίωση στην εκπλήρωσή της. Η ηθική διάπλαση των Ευελπίδων
αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον στρατηγικό Σχεδιασμό της Σχολής
Ευελπίδων.
Η διαχείριση των Ευελπίδων ως ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί το πιο
σημαντικό έργο για κάθε επίπεδο διοίκησης της Σχολής, διότι κάθε ενέργεια
αντανακλά και έχει επιπτώσεις στους αυριανούς ηγήτορες, το μέλλον του
Στρατού μας.
Η στρατιωτική κουλτούρα και το πνεύμα της Σχολής, ως συνισταμένη
των θεσμικών λειτουργιών και των παραδόσεών της, θα πρέπει πάντα να
αποτελεί την ειδοποιό διαφορά και να την κάνει να ξεχωρίζει, όποια εξέλιξη
και αν υπάρχει με το πέρασμα του χρόνου στην καθημερινότητα των
Ευελπίδων.

