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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 
1. ΣΣΕ 

 

 α.    Έδρα της ΣΣΕ 
 
  Η έδρα της Σχολής βρίσκεται νότια της Αθήνας στο ∆ήµο Βάρης Αττικής και 
συγκεκριµένα επί του οδικού άξονα Βάρης - Κορωπίου. 
 
 β.    Επιστηµονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΣΕ 
 
  Η ΣΣΕ ανήκει στα Επιστηµονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών 

Επιστήµων. 

 γ.    ∆ιάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά 
την Αποφοίτηση. 
 
  Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στο 
Στράτευµα µετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια. 
 
 δ.    Ειδικότητες και χρόνος Εντάξεως σ' αυτές 
 (1) Οι απόφοιτοι από την Πτέρυγα των Όπλων ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί 
και κατατάσσονται σε ένα από τα έξι (6) Όπλα, ήτοι: ΠΕΖΙΚΟ, ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ∆ΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, µε τη διαδικασία που καθορίζεται από τον 
Οργανισµό της Σχολής. 
 (2) Οµοίως οι απόφοιτοι της Πτέρυγας των Σωµάτων ονοµάζονται 
Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σ' ένα από τα τρία (3) Σώµατα ήτοι: ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ. 
 (3) Οι απόφοιτοι από την πτέρυγα των Όπλων, εφόσον καταταγούν στο 
Όπλο της Αεροπορίας Στρατού και πριν τη φοίτησή τους στο Βασικό Τµήµα Εκπαιδεύσεως Χειριστών 
Αεροσκαφών-Ελικοπτέρων της Σχολής Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ), εξετάζονται υγειονοµικά σύµφωνα 
µε το εκάστοτε ισχύον Π∆ "Περί κρίσης σωµατικής ικανότητας", ώστε να κριθούν κατάλληλοι για 
Ιπτάµενοι Α' Κατηγορίας, άλλως µετατάσσονται στο Όπλο του Πεζικού. 
 
 ε. Γενικά Θέµατα παρεχοµένης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή 
 
  (1) Η εκπαίδευση που παρέχεται στους σπουδαστές διακρίνεται σε 
Ακαδηµαϊκή και Στρατιωτική. 
  (2) Όλα τα έξοδα φοιτήσεως (ενδιαίτιση – βιβλία – στολές – φαρµακευτική 
περίθαλψη) βαρύνουν το δηµόσιο και επιπλέον, κατά τη διάρκεια φοιτήσεως λαµβάνουν µηνιαίο 
χρηµατικό βοήθηµα. 
   (3) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαµένουν υποχρεωτικά 
εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ∆ιοικητού αυτής, τις ηµέρες και περιόδους που 
προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής. 
 
 στ.    Βαθµός Αποφοιτήσεως 
 
 Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους, απονέµεται ο βαθµός του Ανθυπολοχαγού. 
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 ζ.    Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
  Η Ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET www.sse.gr. 
 
 2. ΣΝ∆ 

 

 α.    Έδρα της ΣΝ∆ 
  Η Έδρα της Σχολής βρίσκεται στον Πειραιά (Χατζηκυριάκειο). 
 
 β.    Επιστηµονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΝ∆ 
  Η ΣΝ∆ ανήκει στα Επιστηµονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών 

Επιστηµών. 

 γ.    ∆ιάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά 
την Αποφοίτηση 
  Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στο 
Στράτευµα µετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) έτη. 
 
 δ.    Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές – Γενικά Θέµατα παρεχοµένης 
εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή 
 
  Η ΣΝ∆ έχει δύο Τµήµατα, Μαχίµων και Μηχανικών, στα οποία εντάσσονται 
από την αρχή οι υποψήφιοι, σύµφωνα µε τη δήλωσή τους στο µηχανογραφικό δελτίο. 
 
 (1) Η εκπαίδευση που παρέχεται στον σπουδαστή διακρίνεται σε 
Ακαδηµαϊκή – Στρατιωτική και Ναυτική.   
 
 (2) Τα έξοδα φοιτήσεως , βαρύνουν το ∆ηµόσιο, ενώ από τον πρώτο µήνα 
οι σπουδαστές λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. 
 
 (3) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαµένουν υποχρεωτικά 
εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ∆ιοικητού αυτής, τις ηµέρες και περιόδους που 
προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής. 
 
 στ.    Βαθµός Αποφοιτήσεως 
  
  Οι Ν. ∆όκιµοι µετά από επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν µε το βαθµό του 
Σηµαιοφόρου ΠΝ. 
 
 ζ.    Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Σχολής στο INTERNET είναι  www.hna.gr. 
 
 3. ΣΙ 

 

 α.    Έδρα της ΣΙ 
 
  Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόµιο ∆εκέλειας. 
 
 β.    Επιστηµονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΙ 
 

  Η ΣΙ ανήκει στα Επιστηµονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών 

Επιστηµών. 

 γ.    ∆ιάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά 
την Αποφοίτηση. 
  Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στο 
Στράτευµα µετά την αποφοίτηση είναι (8) χρόνια. 
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 δ.    Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές 
 
  Η ΣΙ έχει δύο Τµήµατα, Ιπταµένων και Μηχανικών, στα οποία εντάσσονται από 

την αρχή οι υποψήφιοι, σύµφωνα µε τη δήλωση τους στο µηχανογραφικό δελτίο. 
 
 ε.    Γενικά Θέµατα παρεχόµενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή  
 
 (1) Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδηµαϊκή-
Στρατιωτική (επιπλέον δε για τους Ίκαρους του Τµήµατος Ιπταµένων και σε Πτητική). 
 
 (2) Οι σπουδαστές του Τµήµατος Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων που 
διαγράφονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών από το Τµήµα αυτό για λόγους πτητικής 
ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε Σχολή η Τµήµα επόµενης 
προτίµησης του µηχανογραφικού τους δελτίου, για το οποίο είχαν συγκεντρώσει βαθµολογία 
τουλάχιστον ίση µε αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα το ακαδηµαϊκό έτος, κατά το οποίο εισήχθη στο 
τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων ο διαγραφόµενος. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στην 
επόµενη Σχολή η Τµήµα προτίµησής τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήµερο 
του Σεπτεµβρίου του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του από το Τµήµα 
Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής. 
 
 (3) Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων του Τµήµατος Ιπταµένων 
κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστηµα µεγαλύτερο από ένα µέτρο και ενενήντα εκατοστά 
(1,90). Επίσης, ακατάλληλοι κρίνονται όσοι ανεξαρτήτως ύψους (µέχρι 1,90) έχουν καθήµενοι ύψος 
κορµού µεγαλύτερο των ενενήντα επτά (97) εκατοστών του µέτρου. 
 
 (4) Οι Ίκαροι του Τµήµατος Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων, που στο 

2
ο
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ο
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ο
 έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην Πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονοµικά 

ακατάλληλοι για το ιπτάµενο προσωπικό, κατάλληλοι όµως για προσωπικό εδάφους, δύναται 

να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τµήµατα Ελεγκτών Αεράµυνας που συγκροτούνται 

ανάλογα µε τις εκάστοτε υφιστάµενες ανάγκες της Πολεµικής Αεροπορίας. 

 
 (5) Οι Ίκαροι του Τµήµατος Μηχανικών, µε το πέρας του 1ου έτους 
σπουδών, εντάσσονται σε µία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών, Μηχανικών 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων), σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε υφιστάµενες ανάγκες της Πολεµικής Αεροπορίας. 
 
 (6) Οι σπουδαστές των παραπάνω Τµηµάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
διαµένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε την άδεια του ∆ιοικητού αυτής τις 
ηµέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής. 
 
 (7) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής βαρύνουν το ∆ηµόσιο και επιπλέον 
λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. 
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 στ.    Βαθµός Αποφοιτήσεως 
 
           Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέµεται ο βαθµός του 
Ανθυποσµηναγού. 
 
 ζ.    Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
 
           Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι : www.haf.gr. 
 
 4.    ΣΣΑΣ 

 

 α.   Έδρα της ΣΣΑΣ 
 
           Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. 
 
 β.    Επιστηµονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΣΑΣ 
 
           Η Σχολή διαιρείται σε δυο Πτέρυγες όπως παρακάτω: 
 
 (1) Πτέρυγα Υγειονοµικού, στην οποία εντάσσονται τα Τµήµατα: Ιατρικού, 
Οδοντιατρικού, Φαρµακευτικού και Κτηνιατρικού και ανήκουν στο Επιστηµονικό Πεδίο των Επιστηµών 
Υγείας και το Τµήµα Ψυχολόγων, το οποίο ανήκει στο Επιστηµονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, 
Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών. 
 
 (2) Πτέρυγα των άλλων Σωµάτων, στην οποία εντάσσονται τα Τµήµατα 
Στρατολογικού και Οικονοµικού και ανήκουν στα Επιστηµονικά Πεδία των Ανθρωπιστικών, Νοµικών, 
Κοινωνικών Επιστηµών και των Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης αντίστοιχα. 
 
 γ.    ∆ιάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά 
την Αποφοίτηση 
 
 (1) Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό, 5 για το Κτηνιατρικό, 
Οδοντιατρικό και Φαρµακευτικό Τµήµα και 4 χρόνια για το Οικονοµικό, Στρατολογικό και Τµήµα 
Ψυχολόγων. 
 
 (2) Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι υποχρεωµένοι µετά την αποφοίτησή τους, 
να µείνουν στο Στράτευµα: Οι Ιατροί 12 χρόνια, οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρµακοποιοί 10 
χρόνια και οι Οικονοµικοί, Στρατολόγοι Ψυχολόγοι 8 χρόνια. 
 
 δ.    Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές 
 
  Οι σπουδαστές της Σχολής έχουν από την αρχή της φοιτήσεώς των τις 
ειδικότητες των Τµηµάτων αυτής, εις τα οποία πρόκειται να φοιτήσουν ως επιτυχόντες των εξετάσεων 
για πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 
 
 ε.    Γενικά Θέµατα παρεχόµενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή 
 
  (1)  Η εκπαίδευση των σπουδαστών είναι Ακαδηµαϊκή και Στρατιωτική. Η 
Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση πραγµατοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου 
Θεσσαλονίκης, εκπαιδεύονται σε αυτό όπως όλοι οι άλλοι ιδιώτες φοιτητές και έχουν τις ίδιες µε αυτούς 
υποχρεώσεις. Η Στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις τις Σχολής. 
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 (2)  Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαµένουν υποχρεωτικά 
εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ∆ιοικητού αυτής, τις ηµέρες και περιόδους που 
προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής. 
 
 στ.    Βαθµός Αποφοιτήσεως 
 
  Οι σπουδαστές που λαµβάνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστήµιου, 
στην οποία φοιτούν και τελειώνουν µε επιτυχία τη στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη 
ΣΣΑΣ και ονοµάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι η Ανθυποσµηναγοί ανάλογα µε τον Κλάδο των 
Ένοπλων ∆υνάµεων στον οποίο θα κατανεµηθούν. 
 
 ζ.    Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής στη Σχολή βαρύνουν το ∆ηµόσιο και 
επιπλέον λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. 
 
 η.    Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι www.ssas.gr. 
 
 5.  ΣΑΝ 

 

 α.    Έδρα της ΣΑΝ 
 
  Η έδρα της Σχολής είναι στο Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ Α" στην Αθήνα.  
 
 β.    Επιστηµονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΑΝ 
 
  Η Σχολή ανήκει στο Επιστηµονικό Πεδίο των Επιστηµών Υγείας. 

 

 γ.    ∆ιάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά 
την Αποφοίτηση. 
 
  Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στο 
Στράτευµα µετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια. 
 
 δ.    Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές 
 
  Οι σπουδαστές της Σχολής σε όλη τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους 
σπουδάζουν το αντικείµενο της Νοσηλευτικής Επιστήµης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, Τµήµα Νοσηλευτικής, συγχρόνως µε τη στρατιωτική εκπαίδευση στη Σχολή. 
 
 ε.    Γενικά Θέµατα παρεχόµενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή 
 
 (1) Η εκπαίδευση των σπουδαστών, είναι Ακαδηµαϊκή και Στρατιωτική. Η 
Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση απαρτίζεται από τη θεωρητική και την κλινική. Η Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση 
διεξάγεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Νοσηλευτικής, εκπαιδεύονται 
όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές και έχουν τις ίδιες µε αυτούς υποχρεώσεις. Η στρατιωτική εκπαίδευση 
διεξάγεται στη Σχολή και σε άλλες Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις. 
 
 (2) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαµένουν υποχρεωτικά 
εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ∆ιοικητού αυτής, τις ηµέρες και περιόδους που 
προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής. 
 
 στ.    Βαθµός Αποφοιτήσεως 
  Οι σπουδαστές που λαµβάνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστήµιου και 
τελειώνουν µε επιτυχία τη στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΑΝ και ονοµάζονται 
Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι η Ανθυποσµηναγοί ανάλογα µε τον Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων 
στον οποίο κατανέµονται και στελεχώνουν τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των. 

http://sep4u.gr



 

∆ – 6  

 
 ζ.    Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής στη Σχολή βαρύνουν το ∆ηµόσιο και 
επιπλέον οι µαθητές λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. 
 
 η.    Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
  Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι: www.san.mil.gr. 
 

6. ΣΜΥ 

 

 α.    Έδρα της Σχολής 
  Η Σχολή έχει την έδρα της στα Τρίκαλα. 
 
 β.    Επιστηµονικά Πεδία στα οποία ανήκει 
 
  Η ΣΜΥ ανήκει στα Επιστηµονικά Πεδία των Θετικών Επιστηµών και 

Τεχνολογικών Επιστηµών. 

 

 γ.    ∆ιάρκεια Φοίτησης και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά 
την Αποφοίτηση 
 
  Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες από τη Σχολή αναλαµβάνουν 
υποχρέωση παραµονής στις τάξεις του Στρατεύµατος για 5 χρόνια µετά την αποφοίτησή τους. 
 
 δ.    Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές 
 
 (1)   Η είσοδος των υποψηφίων γίνεται στις κατηγορίες Όπλα και Σώµατα. 
 
 (α)     Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς που κατανέµονται οι αποφοιτούντες 
είναι τα παρακάτω : 
 1/    Πεζικό 
 2/     Τεθωρακισµένα 
 3/     Πυροβολικό 
 4/     Μηχανικό 
 5/    ∆ιαβιβάσεις 
 6/    Αεροπορία Στρατού 
 7/     Φροντιστές των παραπάνω Όπλων 
 
 (β) Τα Σώµατα του Στρατού Ξηράς που κατανέµονται οι 
αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω: 
 
  1/ Τεχνικό 
  2/ Εφοδιασµού – Μεταφορών 
  3/ Υλικού Πολέµου 
  4/ Έρευνας – Πληροφορικής 
  5/ Υγειονοµικό 
  6/ Γεωγραφικό 
  7/ Στρατιωτικών Γραµµατέων 
  8/ Ταχυδροµικό 
  9/ Φροντιστές Τεχνικού Υγειονοµικού 
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 (2) Αµέσως µετά την κατάταξή τους ακολουθεί µια περίοδος 
προπαιδεύσεως, που διαρκεί το λιγότερο δύο µήνες. Μετά το τέλος αυτής, γίνονται επιλογικές 
διαδικασίες για την κατανοµή των σπουδαστών σε δύο επιµέρους κατηγορίες (∆ιοικητικοί και Τεχνικοί). 
Αναλυτικα : 
 (α) Όπλα/∆ιοικητικοί 
 (β) Όπλα/Τεχνικοί 
 (γ) Σώµατα/∆ιοικητικοί 
 (δ) Σώµατα/Τεχνικοί 
 
 (3) Οι ∆ιοικητικοί σπουδαστές των Όπλων και των Σωµάτων µετά την 
ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους κατανέµονται στα Όπλα -Σώµατα, ονοµάζονται Μόνιµοι 
Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρµογής Όπλων και Σωµάτων. Στη 
συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες, όπου χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε διοικητικές θέσεις. 
 
 (4) Οι Τεχνικοί σπουδαστές των Όπλων και Σωµάτων, µετά την 
ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής των, κατανέµονται στα Όπλα - Σώµατα του Στρατού Ξηράς 
και στη συνέχεια γίνεται η απονοµή της ειδικότητάς τους. Με την ολοκλήρωση του δευτέρου έτους 
εκπαίδευσης ονοµάζονται Μόνιµοι Λοχίες, συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρµογής 
Όπλων-Σωµάτων και στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες. 
 
 ε.    Γενικά Θέµατα Παρεχόµενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή: 
 
 (1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδηµαϊκή και Στρατιωτική. 
 
 (2) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαµένουν 
υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ∆ιοικητού αυτής τις ηµέρες και 
περιόδους που προβλέπονται στον Οργανισµό της Σχολής. 
 
 (3) Όλα τα έξοδα φοιτήσεως και διαµονής βαρύνουν το ∆ηµόσιο και 
επιπλέον λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. 
 
 (4) Οι δευτεροετείς σπουδαστές της Σχολής, όταν αποβάλλουν για 
οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητά τους, πλην λόγων υγείας, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµίωση 
στο δηµόσιο. 
 
 στ.    Βαθµοί Αποφοιτήσεως 
 
 (1) Οι Σπουδαστές της Σχολής µετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν 
µε το βαθµό του Μόνιµου Λοχία. 
 
 (2) Οι οργανικές θέσεις των Μονίµων Υπαξιωµατικών Λοχιών, Επιλοχιών 
και Αρχιλοχιών είναι ενοποιηµένες. Έτσι οι Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί, εφόσον κριθούν προακτέοι από το 
αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεως, προάγονται στον επόµενο βαθµό, αφού συµπληρώσουν το χρόνο 
παραµονής που προβλέπει ο νόµος σε κάθε βαθµό. Η προαγωγή στο βαθµό του Ανθυπασπιστή 
γίνεται µετά από 12 χρόνια υπηρεσίας στους βαθµούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία.  
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 (3) Οι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθµό του Ανθυπολοχαγού, ανάλογα 
µε τα προσόντα τους, σύµφωνα µε το σχετικό νόµο και εισέρχονται στο Σώµα των Αξιωµατικών. 
 
 (4) Οι Αξιωµατικοί, που προέρχονται από τη Σχολή Μονίµων 
Υπαξιωµατικών, έχουν µέχρι και τον καταληκτικό τους βαθµό εξέλιξη σε βαθµούς αντίστοιχους µε τους 
Αξιωµατικούς που προέρχονται απο τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 
 
 ζ.    Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι www.smy.gr. 
 

7. ΣΜΥΝ 

 

 α.    Έδρα της ΣΜΥΝ 
 
  Η Σχολή έχει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του Πολεµικού Ναυτικού στο 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, στον Σκαραµαγκά. 
 
 β.    Επιστηµονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΜΥΝ 
 
  Η ΣΜΥΝ ανήκει στα Επιστηµονικά Πεδία των Θετικών Επιστηµών και 

Τεχνολογικών Επιστηµών. 

 

 γ.    ∆ιάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά 
την Αποφοίτηση 
  Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες απο τη Σχολή αναλαµβάνουν 
υποχρέωση παραµονής στις τάξεις του Πολεµικού Ναυτικού επί 5 χρόνια µετά την αποφοίτησή τους. 
 
 δ.    Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές 
 
  Αµέσως µετά την κατάταξή τους ακολουθεί µια περίοδος προπαιδεύσεως που 
διαρκεί το λιγότερο ένα µήνα κατά την οποία κατανέµονται σε ειδικότητες και τέχνες. Οι Ειδικότητες και 
Τέχνες έχουν ταξινοµηθεί σε τρεις Οµάδες: Πρώτη (Α), ∆εύτερη (Β), Τρίτη (Γ) και κάθε µία 
περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
 
 (1) Οµάδα Α : Τηλεγραφητές - Τεχνίτες Πυροβόλων – Σηµατωροί - 
∆ιαχειριστές Υλικού – Αρµενηστές – ∆ιαχειριστές - Ραδιοεντοπιστές. 
 
 (2) Οµάδα Β: Ηλεκτρολόγοι/Ηλεκτροτεχνίτες - Ηλεκτρονικοί/∆ιευθύνσεως 
Βολής – Ηλεκτρονικοί Ραδιοεντοπιστές – Ηλεκτρονικοί Συνεννοήσεως. 
 
 (3) Οµάδα Γ : Μηχανικοί. 
 
 ε.    Γενικά Θέµατα παρεχόµενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή 
 
 (1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Οι 
σπουδαστές της Σχολής λαµβάνουν µέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
της Χώρας µε πλοία του ΠΝ. 
 
 (2) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής βαρύνουν το ∆ηµόσιο και επιπλέον 
λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. 
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 (3)  Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαµένουν υποχρεωτικά 
εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ∆ιοικητού αυτής, τις ηµέρες και περιόδους που 
προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής. 
 
 στ.    Βαθµός Αποφοιτήσεως 
 
 (1) Οι σπουδαστές της Σχολής µετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν 
και ονοµάζονται Κελευστές. 
 
 (2) Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής σε κάθε βαθµό που χρειάζεται για την 
προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις είναι: 
 
 (α)     Στο βαθµό του Κελευστού τρία (3) χρόνια. 
 
 (β)     Στο βαθµό του Επικελευστού τρία (3) χρόνια. 
 
 (γ)     Στο βαθµό του Αρχικελευστού τρία (3) χρόνια. 
 
 (δ)  Στο βαθµό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια 
συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΜΥΝ, εκ των οποίων δυο χρόνια στο 
βαθµό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθµό του Σηµαιοφόρου µπορούν να 
εξελιχθούν µέχρι και το βαθµό του Αντιπλοίαρχου ή Πλοίαρχου (εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ), 
σύµφωνα µε το Ν. 3648/08 και να αποστρατευθούν µε σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του βασικού 
µισθού του Αρχιπλοίαρχου. 
 
 ζ.    Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
  Η Ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι: 
www.hellenicnavy.gr/smyn. 

 
8. ΣΤΥΑ 

 

 α.    Έδρα της ΣΤΥΑ 
 
  Η Σχολή έχει έδρα την Aεροπορική Βάση ∆εκέλειας (Τατόι - Αττικής).  
 
 β.    Επιστηµονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΤΥΑ 
 
  Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστηµονικό Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστηµών. 

 

 γ.    ∆ιάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στο Στράτευµα µετά 
την Αποφοίτηση 
 
  Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στις τάξεις της 
ΠΑ είναι 5 χρόνια. 
 
 δ.    Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές 
 
  Μετά την κατάταξη τους οι ∆όκιµοι εντάσσονται σε µια από τις παρακάτω 
ειδικότητες: Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανηµάτων, Ηλεκτρολόγου 
Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, 
Ελεγκτού Αναχαιτήσεων και Γενικού Υλικονόµου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε υφισταµένες ανάγκες της 
Πολεµικής Αεροπορίας. 
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 ε.    Γενικά Θέµατα παρεχόµενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή 
 
 (1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδηµαϊκή και Στρατιωτική. 
 
 (2) Οι ∆όκιµοι των παραπάνω Τµηµάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
διαµένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ∆ιοικητή αυτής τις ηµέρες 
και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχολής. 
 
 (3) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής βαρύνουν το ∆ηµόσιο και επιπλέον 
λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. 
 
 στ.    Βαθµός Αποφοιτήσεως 
 
 (1) Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέµεται ο Βαθµός του 
Σµηνία. 
 
 (2) Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής σε κάθε βαθµό, που χρειάζεται για την 
προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις είναι : 
 
 (α)    Στο βαθµό του Σµηνία τρία (3) χρόνια 
 
 (β)     Στο βαθµό του Επισµηνία τρία (3) χρόνια 
 
 (γ)     Στο βαθµό του Αρχισµηνία τρία (3) χρόνια 
 
 (δ)  Στο βαθµό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια 
συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΤΥΑ, εκ των οποίων δύο χρόνια στο 
βαθµό του Ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στο βαθµό του Ανθυποσµηναγού, µπορούν να 
εξελιχθούν µέχρι και το βαθµό του Σµηνάρχου. 
 
 9.    ΣΥ∆ 

 

 α.    Έδρα της ΣΥ∆ 
 
  Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόµιο Σέδες (Θεσσαλονίκη). 
  
 β.    Επιστηµονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΥ∆ 
 
  Η ΣΥ∆ ανήκει στο Επιστηµονικό Πεδίο των Επιστηµών Οικονοµίας και 

∆ιοίκησης. 

 

 γ.    ∆ιάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραµονής στις Τάξεις της ΠΑ 
µετά την Αποφοίτηση 
 
  Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος παραµονής στις τάξεις της ΠΑ µετά την 
αποφοίτηση είναι 5 χρόνια. 
 
 δ.    Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές 
 
 Μετά την κατάταξη της οι ∆όκιµοι εντάσσονται σε µία από της παρακάτω Ειδικότητες: 
Μετεωρολόγου, Αµύνης Αεροδροµίων, Ταµειακού, Στρατολόγου και Πληροφοριών, σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε υφισταµένες ανάγκες της Πολεµικής Αεροπορίας. 
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 ε.    Γενικά Θέµατα παρεχοµένης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή 
 
 (1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδηµαϊκή και Στρατιωτική. 
 
 (2) Οι ∆όκιµοι των παραπάνω Τµηµάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
διαµένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε µόνο µε άδεια του ∆ιοικητού αυτής τις ηµέρες 
και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισµό της Σχόλης. 
 
 (3) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαµονής βαρύνουν το ∆ηµόσιο και επιπλέον 
λαµβάνουν µηνιαίο χρηµατικό βοήθηµα. 
 
 στ.    Βαθµός Αποφοιτήσεως 
 
 (1) Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέµεται ο βαθµός του Σµηνία. 
 
 (2) Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής σε κάθε βαθµό, που χρειάζεται για την 
προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις είναι : 
 
 (α)     Στο βαθµό του Σµηνία τρία (3) χρόνια. 
 
 (β)     Στο βαθµό του Επισµηνία τρία (3) χρόνια. 
 
 (γ)     Στο βαθµό του Αρχισµηνία τρία (3) χρόνια. 
 
 (δ)  Στο βαθµό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια 
συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους στη ΣΥ∆, εκ των οποίων δύο χρόνια στο 
βαθµό του Ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στο βαθµό του Ανθυποσµηναγού, µπορούν να 
εξελιχθούν µέχρι και το βαθµό του Σµηνάρχου. 
 
 10.    ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

 α.  Οι σπουδαστές-τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους 
αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζηµιώσεως στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 
1911/90. 
 
 β.  Οι σπουδαστές-τριες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (∆ΕΚ 188Α'), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 
του Ν. 2909/2001, ή µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές 
αυτές για λόγους υγείας ή υγειονοµικής ακαταλληλότητας µέχρι και την 15η Νοεµβρίου κάθε 
ακαδηµαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή 
Τµήµατος επόµενης προτίµησης τους στο µηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή 
από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται µόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθµολογία ίση ή 
µεγαλύτερη µε αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριµένη Σχολή ή Τµήµα  το  
ίδιο  ακαδηµαϊκό  έτος. Η  εισαγωγή  των σπουδαστών-τριών αυτών στη Σχολή ή Τµήµα επόµενης 
προτίµησης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερόµενου που υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη διαγραφή του. Η 
αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωµάτευσης της 
οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΥΕ). 
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