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Εκπαιδευτικός ∆ικτύου:
ΜΑΡΙΑ ΟΘΩΝΟΣ

7ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης
Σχολικό Έτος 2006-07

Καθηγήτρια Κλάδου ΠΕ 1833
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΣΕΠ
7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ
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ΤΑ ΕΝΣΤΟΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Αξιωµατικός Πολεµικής Αεροπορίας
2. Αξιωµατικός Στρατού ξηράς
3. Αξιωµατικός Πολεµικού Ναυτικού
4. Αξιωµατικός Σωµάτων Ενόπλων ∆υνάµεων
5. Αξιωµατικός Νοσηλευτής
6. Αστυνοµικός
7. Πυροσβέστης
8. Προσόντα Υποψηφίων
9.Ειδικές προϋπόθεσης που αποκλείουν τους
υποψηφίους
10.Ενδεικτικός
πίνακας
νοσηµάτων
και
σωµατικών ατελειών που αποκλείουν τους
υποψηφίους
11.Ιδιαίτερες υγειονοµικές απαιτήσεις

Το πληροφοριακό υλικό συγκεντρώθηκε
από µαθητές του 7ου Γυµνασίου Ν.
Σµύρνης στα πλαίσια της διεξαγωγής του
28ου ∆ικτύου. Αλλαγές στις πληροφορίες
µπορεί να προκύψουν, γι’ αυτό το λόγο
προτείνεται
να επιβεβαιώνεται
η
εγκυρότητα των πληροφοριών που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.

Συντονίστρια οµάδας εργασίας
Μαρία Όθωνος
Υπεύθυνη Γρα.ΣΕΠ
ου
7 Γυµνασίου Ν. Σµύρνης

Οµάδα εργασίας
Μαθητές Γ΄ τάξης
ου
7 Γυµνασίου Ν. Σµύρνης
ΑΓΓΕΛΗ ΟΛΓΑ
ΑΖΖΑΜ ΗΛΙΑΣ
ΑΚΟΓΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΓΚΟΓΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
∆ΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΒΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΟΡΟΧΛΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆Η ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Εισαγωγικά στοιχεία
Αποστολή των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι η άµυνα και η διαφύλαξη της εδαφικής
ακεραιότητας της χώρας και η ασφάλεια των κατοίκων από εξωτερικές εχθρικές απειλές.
Επίσης σε περιόδους ειρήνης, συµβάλουν στην αντιµετώπιση ειδικών και έκτακτων
καταστάσεων, όπως πυρκαγιών, σεισµών, πληµµύρων ή άλλων καταστροφών.
Τα σώµατα των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι ο Στρατός Ξηράς, το Πολεµικό Ναυτικό
και η Πολεµική Αεροπορία.
Στις Ένοπλες ∆υνάµεις ένας νέος ή µία νέα µπορεί να σταδιοδροµήσει ως Μόνιµος
Αξιωµατικός ή Υπαξιωµατικός και ως Επαγγελµατίας Οπλίτης.
Οι Μόνιµοι Αξιωµατικοί ή Υπαξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι απόφοιτοι από
τα παρακάτω στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας:
• Σχολή Ικάρων (ΣΙ):
• Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ):
• Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆):
• Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ):
• Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ):
• Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών (ΣΜΥ-Στρατού):
• Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ):
• Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ):
• Σχολή Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ):
• Σχολή Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών (ΣΥ∆):
Για να εισαχθούν οι υποψήφιοι στις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει να επιτύχουν στις
γενικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και επιπλέον να κριθούν ικανοί στις
ειδικές προκαταρτικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), που προβλέπονται για τους υποψηφίους
Στρατιωτικών Σχολών, υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύστηµα, που περιλαµβάνει:
• Ψυχοµετρικές δοκιµασίες
• Υγειονοµικές εξετάσεις
• Αθλητικές δοκιµασίες
Οι υποψήφιοι που δεν θα κριθούν ικανοί στις προκαταρτικές εξετάσεις παύουν να
διεκδικούν την είσοδο τους στις στρατιωτικές σχολές. Συνεχίζουν να είναι υποψήφιοι για
τα υπόλοιπα τµήµατα που έχουν συµπλήρωση στο µηχανογραφικό τους.
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ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η ψυχοµετρική δοκιµασία, γίνεται από Επιτροπή αρµοδίων αξιωµατικών. Οι υποψήφιοι
και οι υποψήφιες υποβάλλονται σε γραπτή δοκιµασία (Τεστ Προσωπικότητας) για τη
διαπίστωση της ψυχικής υγείας και καταλληλότητας τους για σταδιοδροµία στις
Ένοπλες ∆υνάµεις.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων γίνεται µε βάση το Π∆ 133/0, στα Στρατιωτικά
Νοσοκοµεία, όπως καθορίζεται στο Πρόγραµµα ΠΚΕ των Σχολών. Τα κυριότερα
νοσήµατα και σωµατικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους των Στρατιωτικών
Σχολών φαίνονται σε σχετικό πίνακα (σελίδα 44).
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ικανοί από τις Υγειονοµικές Επιτροπές, στη συνέχεια θα
υποστούν τις αθλητικές δοκιµασίες. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται στις αθλητικές
εγκαταστάσεις που διατίθενται στις Στρατιωτικές Σχολές.
Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται τα αγωνίσµατα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά
αγώνισµα και σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να
κριθεί κατάλληλος.
ΣΣΕ/ΣΩΜΑΤΑ
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/ΟΠΛΑ ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ
ΣΝ∆,
ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ,ΣΥ∆
ΣΙ/ΙΠΤ
ΣΙ/ΜΗΧ
ΣΜΥ/ΟΠΛΑ
1 ∆ρόµος 100 µ.
16"
17"
2 ∆ρόµος 1000 µ.
4' και 20"
5΄
3 Άλµα σε ύψος µε
1,00 µ.
1 0,90 µ.
φόρα
4 Άλµα σε µήκος
3,60 µ.
3 µ.
µε φόρα.
Ρίψη
σφαίρας
(7,275 χλγ.)
5 Μέσος
όρος
4,50 µ.
4 µ.
ρίψης µε το δεξί
και το αριστερό
χέρι.
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Ελεύθερη
Κολύµβηση

Χωρίς
Επίδοση
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Οι απόφοιτοι των στρατιωτικών σχολών σταδιοδροµούν στο στράτευµα, στο οποίο είναι
υποχρεωµένοι να παραµείνουν για ορισµένα χρόνια, ανάλογα µε τη σχολή. Πρόωρη
εγκατάλειψη του στρατεύµατος όπως και διακοπή σπουδών, συνεπάγεται χρηµατική
αποζηµίωση ή εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ορισµένου χρόνου.
Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σταδιοδροµία στις Ένοπλες ∆υνάµεις ως
Μόνιµοι Αξιωµατικοί. Ευελπιστούµε σε µία επόµενη εργασία να παρουσιαστεί και η
σταδιοδροµία των Υπαξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Αποστολή του Αξιωµατικού Πολεµικής Αεροπορίας είναι η άµυνα και η προστασία
της χώρας. Τα καθήκοντα του είναι διοικητικά, εκπαιδευτικά και επιτελικά. Ασχολείται
επίσης και µε τη διαχείριση του αεροπορικού υλικού.
Για την εκπαίδευση των µελλοντικών Αξιωµατικών της Πολεµικής Αεροπορίας
υπεύθυνη είναι η Σχολή Ικάρων η οποία διαθέτει τα εξής τµήµατα :

Α. Ιπτάµενου
Β. Μηχανικού
Γ. Ελεγκτή Αεράµυνας

Οι Ίκαροι Μηχανικοί µετά την φοίτηση τους στο πρώτο έτος της σχολής
διαχωρίζονται σε τρεις ειδικότητες:
9 Μηχανικού Αεροσκαφών
9 Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών
9 Μηχανικού Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
Οι Ιπτάµενοι κυβερνούν πολεµικά αεροσκάφη και εκπαιδεύουν τους µαθητές της
Σχολής Ικάρων. Παίρνουν µέρος σε πολεµικές αποστολές ή εργάζονται σε υπηρεσίες
εδάφους όπως επιτελεία, γραφεία εφοδιασµού.
Οι Μηχανικοί ασχολούνται µε την επισκευή και συντήρηση των αεροσκαφών αλλά και
άλλων υλικών, επιθεωρούν τα αεροπλάνα πριν από κάθε απογείωση τους και
εκπαιδεύουν τους νέους συναδέλφους τους. Επίσης διοικούν τεχνικές µονάδες της
Πολεµικής Αεροπορίας.
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένας Ίκαρος, για να ανταποκριθεί πλήρως
στην αποστολή του, είναι : υγεία και φυσική αγωγή, χαρακτήρας, κρίση, ετοιµότητα,
θάρρος, πρωτοβουλία, θέληση, αποφασιστικότητα, ευσυνειδησία, δικαιοσύνη,
αµεροληψία, ευγένεια, εµφάνιση, ανάληψη ευθυνών, µόρφωση, ηθικό, πειθαρχία,
στρατιωτικό πνεύµα, ψυχική αντοχή.

Είµαστε απ΄ τη γενιά του Ικάρου
και ατσαλένια έχουµε φτερά
πιο ψηλά όλο για να φτερουγάµε
τ’ όνειρο µας είναι η χαρά…..
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ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Ο Αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας είναι απόφοιτος της Σχολής
Ικάρων (ΣΙ). Η σχολή είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και
έχει έδρα το αεροδρόµιο της ∆εκέλειας που βρίσκεται 25 χιλιόµετρα βόρεια της
πόλης των Αθηνών.
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Η εισαγωγή νέων µαθητών στη σχολή γίνεται κάθε χρόνο, µέσω τον γενικών εξετάσεων
του Υπουργείου Παιδείας και δηλώνεται από το 2ο και 4ο πεδίο, των Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστηµών. Επιπλέον οι υποψήφιοι υφίστανται ειδικές προκαταρτικές
εξετάσεις (υγειονοµική, αθλητική, ψυχοτεχνική εξέταση).
Η διάρκεια των σπουδών στη σχολή είναι 4 έτη. Το Ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η
Σεπτεµβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου, χωρίζεται σε δύο (2) εξάµηνα, στο τέλος των
οποίων πραγµατοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις. Η παραµονή στη σχολή είναι
υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Άδεια εξόδου δίνεται από το απόγευµα
της Παρασκευής µέχρι το βράδυ της Κυριακής.
Στους σπουδαστές παρέχονται δωρεάν εκπαίδευση και βιβλία, διαµονή, διατροφή,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ένας µικρός µισθός.
Η παρεχόµενη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησης, διακρίνεται σε:
Ακαδηµαϊκή, Στρατιωτική, Αθλητική, Πτητική (µόνο για τα τµήµατα των
Ιπταµένων).
Η Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση έχει σαν στόχο να δώσει στους Ικάρους γνώσεις
Πανεπιστηµιακού επιπέδου στον τοµέα της ειδικότητας τους. Τα µαθήµατα αφορούν
στην επιστηµονική γνώση των αντικειµένων των θετικών, εφαρµοσµένων,
τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστηµών.
Η Στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να καλλιεργήσει την πειθαρχία, την
υπευθυνότητα, την αφοσίωση στο καθήκον, το πνεύµα οµάδας καθώς και την ανάπτυξη
της στρατιωτικής ικανότητας του Ικάρου.
Η Αθλητική εκπαίδευση συµβαδίζει µε την Στρατιωτική. Οι σύγχρονες πτητικές
απαιτήσεις θέλουν τον Ιπτάµενο καλά γυµνασµένο και µε άριστη φυσική κατάσταση.
Η Πτητική εκπαίδευση (για το τµήµα Ιπταµένων) έχει σαν σκοπό την απόκτηση
απαραίτητων γνώσεων ώστε µετά την αποφοίτηση τους να µπορούν να επανδρώσουν τα
σύγχρονα αεροσκάφη της Πολεµικής Αεροπορίας. Η πτητική εκπαίδευση διακρίνεται σε
εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος.
Οι Ιπτάµενοι Ίκαροι που κατά τη διάρκεια του 1ου έτους αποτυγχάνουν στην πτητική
εκπαίδευση αποµακρύνονται από τη σχολή. Αντίθετα οι Ίκαροι που µετά το 2ο έτος δεν
περατώνουν για οποιοδήποτε λόγο την πτητική εκπαίδευση του βασικού σταδίου
µπορούν να ενταχθούν στο τµήµα Ελεγκτών Αεράµυνας.
Από το 1991 εισάγονται στην Σχολή Ικάρων στο Τµήµα Μηχανικών και γυναίκες.
Από το 2002 εισάγονται γυναίκες και στο Τµήµα Ιπταµένων.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Με την αποφοίτηση από τη σχολή ο Ίκαρος ονοµάζεται Μόνιµος Ανθυποσµηναγός
ειδικότητας Ιπτάµενου ή Μηχανικού ή Ελεγκτή Αεράµυνας, εισέρχεται στις τάξεις της
ξεχωριστής κοινωνίας των Αξιωµατικών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας και έχει
την υποχρέωση να παραµείνει στην υπηρεσία του τουλάχιστον 12 χρόνια .
Οι Ιπτάµενοι Ανθυποσµηναγοί, εξελίσσονται µέχρι τις ανώτατες βαθµίδες της ιεραρχίας,
οι Ανθυποσµηναγοί Μηχανικοί µέχρι τη θέση Υποπτεράρχου ενώ οι Ανθυποσµηναγοί
Ελεγκτών Αεράµυνας εξελίσσονται µέχρι τη θέση Ταξιάρχου.
Μεγάλος αριθµός αξιωµατικών µεταβαίνει στο εξωτερικό σε θέσεις ευθύνης του ΝΑΤΟ,
αλλά και ως αεροπορικοί ακόλουθοι ή ακόλουθοι άµυνας σε πρεσβείες της χώρας σε
πολλές χώρες της υφηλίου.
Μετά την αποστράτευση µπορούν να εργαστούν στην Πολιτική Αεροπορία.
Επειδή η Πολεµική Αεροπορία είναι όπλο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται, τα στελέχη της
επιµορφώνονται συνεχώς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό µε έξοδα του
Ελληνικού κράτους.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης, ∆εκέλεια Αττικής, ΤΓΑ 1010
Γραµµατεία: τηλ. 210 8191721-2
∆ικτυακός τόπος: www.haf.gr
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας: geetha.mil.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Αποστολή του Αξιωµατικού Στρατού Ξηράς είναι η άµυνα για τη διαφύλαξη της
εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και η ασφάλεια των κατοίκων από εξωτερικές
εχθρικές απειλές. Τα καθήκοντα του είναι διοικητικά, εκπαιδευτικά και επιτελικά.
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένας Αξιωµατικός του Στρατού Ξηράς, για
να ανταποκριθεί πλήρως στην αποστολή του, είναι : καλή σωµατική και ψυχική υγεία,
ηγετικές ικανότητες, κρίση, ετοιµότητα, θάρρος, πρωτοβουλία, θέληση,
αποφασιστικότητα, ευσυνειδησία, δικαιοσύνη, αµεροληψία, ευγένεια, ανάληψη
ευθυνών, µόρφωση, πειθαρχία, στρατιωτικό πνεύµα, ευστροφία, κοινωνικότητα.

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Ο Αξιωµατικός του Στρατού Ξηράς είναι απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).
Η σχολή είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και εδρεύει στη Βάρη
Αττικής.
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Η εισαγωγή νέων µαθητών στη σχολή γίνεται κάθε χρόνο, µέσω τον γενικών εξετάσεων
του Υπουργείου Παιδείας και δηλώνεται από το 2ο και 4ο πεδίο, των Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστηµών. Επιπλέον οι υποψήφιοι υφίστανται ειδικές προκαταρτικές
εξετάσεις (υγειονοµική, αθλητική, ψυχοτεχνική εξέταση).
Η διάρκεια των σπουδών στη σχολή είναι 4 έτη. Η παραµονή στη σχολή είναι
υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Άδεια εξόδου δίνεται από το απόγευµα
της Παρασκευής µέχρι το βράδυ της Κυριακής.
Στους σπουδαστές παρέχονται δωρεάν εκπαίδευση και βιβλία, διαµονή, διατροφή,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ένας µικρός µισθός.
Μετά την εισαγωγή τους στη σχολή, οι ευέλπιδες κατανέµονται σύµφωνα µε την
προτίµηση τους στα Όπλα και στα Σώµατα :
¾ Όπλα, είναι τα τµήµατα του Στρατού Ξηράς πού έχουν βασική τους αποστολή τη
διεξαγωγή του πολέµου και την άµεση συµµετοχή στη µάχη και είναι τα εξής:
Πεζικό, Τεθωρακισµένα, Πυροβολικό, ∆ιαβιβάσεις (ασύρµατοι, τηλέφωνα,
κ.λ.π.), Μηχανικό ( κατασκευή εµποδίων, δρόµων, ναρκοθετήσεις κ.λ.π.) .
¾ Σώµατα, είναι τα τµήµατα του στρατού που προσφέρουν υποστήριξη διοικητικής
ή λογιστικής φύσης και δεν εµπλέκονται άµεσα µε τον πόλεµο και είναι τα εξής:
Τεχνικό (κατασκευές και επισκευές), Εφοδιασµού-Μεταφορών (τρόφιµα και
µεταφορές), Υλικού Πολέµου (προµήθεια πολεµικών υλικών).
Η παρεχόµενη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησης, διακρίνεται σε:
Ακαδηµαϊκή, Στρατιωτική, Σωµατική Αγωγή.
Η Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής ακαδηµαϊκής µόρφωσης
και µαθήµατα στρατιωτικού ενδιαφέροντος.
Η Στρατιωτική εκπαίδευση αποτελεί εκπαίδευση πεδίου νύκτας και ηµέρας και
περιλαµβάνει αντικείµενα εκτεινόµενα από ατοµική εκπαίδευση µέχρι και ασκήσεις
µικρών κλιµακίων Πεζικού, καθώς επίσης ασκήσεις συνεργασίας µεταξύ των ΌπλωνΣωµάτων του Στρατού Ξηράς και των Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων.
Η Σωµατική Αγωγή περιλαµβάνει γυµναστική και άθληση σε όλες τις κατηγορίες των
κλασσικών αγωνισµάτων στίβου και αθλοπαιδιών.
Στη Σχολή Ευελπίδων εισάγονται και γυναίκες.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μετά την αποφοίτηση από τη σχολή ο Εύελπις ονοµάζεται Ανθυπολοχαγός και έχει
την υποχρέωση να παραµείνει στην υπηρεσία του τουλάχιστον 12 χρόνια.
Εξελίσσεται ως τους ανώτατους βαθµούς της ιεραρχίας.
Ο Αξιωµατικός Στράτου Ξηράς έχει τη δυνατότητα να υπηρετήσει σε διάφορες χώρες
του εξωτερικού (Στρατηγείο ΝΑΤΟ, ακόλουθος σε πρεσβείες κ.αλ.) καθώς και να
συνεχίσει τις σπουδές του σε µεταπτυχιακά προγράµµατα του εξωτερικού ή να εγγραφεί
σε άλλες τριτοβάθµιες σχολές της χώρας, σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις σε
προχωρηµένο έτος
Μετά τη αποχώρηση του από το στράτευµα µπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τοµέα.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 166 73, Βάρη, Αττικής
Γραµµατεία: τηλ. 210 8904000, 210 8970216
∆ικτυακός τόπος: www.sse.gr
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας: geetha.mil.gr
Στρατός ξηράς: www.army.gr

« Παρά δύναµιν τολµηταί
και παρά γνώµην κινδυνευταί
και εν τοις δεινοίς Ευέλπιδες »
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Αποστολή του Αξιωµατικού Πολεµικού Ναυτικού είναι η άµυνα και η προστασία της
χώρας. Τα καθήκοντα του είναι διοικητικά, εκπαιδευτικά και επιτελικά τόσο στη
θάλασσα όσο και στις ναυτικές υπηρεσίες της ξηράς. Μπορεί επίσης να κάνει πτήσεις
µε αεροσκάφη ή καταδύσεις µε υποβρύχια.

Για την εκπαίδευση των µελλοντικών Αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού υπεύθυνη
είναι η Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων (Σ.Ν.∆.). Στη σχολή εκπαιδεύονται :

Α. Ναυτικοί ∆όκιµοι-Μάχιµοι
Β. Ναυτικοί ∆όκιµοι-Μηχανικοί
Οι Μάχιµοι Αξιωµατικοί ανάλογα µε το βαθµό τους µπορεί να είναι κυβερνήτες ή
ύπαρχοι στα πλοία και στα υποβρύχια, στα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και στα
ελικόπτερα του Πολεµικού Ναυτικού. Υπηρετούν επίσης ως διοικητές οµάδας πλοίων ή
ως αξιωµατικοί και διοικητές Ναυτικών και Μικτών Επιτελείων.
Οι Μηχανικοί Αξιωµατικοί ανάλογα µε τον βαθµό τους υπηρετούν ως πρώτοι και
δεύτεροι µηχανικοί σε πλοία και υποβρύχια, ως διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών στους
ναύσταθµους και στα ναυπηγία. Υπηρετούν επίσης ως επιτελείς Ναυτικών και Μικτών
Επιτελείων στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ.
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ο Αξιωµατικός του Πολεµικού Ναυτικού,
για να ανταποκριθεί πλήρως στην αποστολή του, είναι : σωµατική και ψυχική υγεία,
ηγετικές ικανότητες, κρίση, ευστροφία, θάρρος, πρωτοβουλία, θέληση,
αποφασιστικότητα, ευγένεια, ανάληψη ευθυνών, µόρφωση, πειθαρχία, στρατιωτικό
πνεύµα, κοινωνικότητα.

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Ο Αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών
∆οκίµων (Σ.Ν.∆.). Η σχολή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, διδάσκει τη
Ναυτική Επιστήµη του Πολέµου και της Ναυτιλίας και εδρεύει στον Πειραιά.

Η εισαγωγή νέων µαθητών στη σχολή γίνεται κάθε χρόνο, µέσω τον γενικών εξετάσεων
του Υπουργείου Παιδείας και δηλώνεται από το 2ο και 4ο πεδίο, των Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστηµών. Επιπλέον οι υποψήφιοι υφίστανται ειδικές προκαταρτικές
εξετάσεις (υγειονοµική, αθλητική, ψυχοτεχνική εξέταση).
Η διάρκεια των σπουδών στη σχολή είναι 4 έτη. Ο ετήσιος κύκλος εκπαίδευσης
διαιρείται σε δύο περιόδους:
9 Χειµερινή περίοδος εκπαίδευσης (Σεπτέµβριος – Ιούνιος) κατά την οποία
παρέχεται στους σπουδαστές Ακαδηµαϊκή, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση.
9 Θερινή περίοδος εκπαίδευσης (Ιούνιος – Αύγουστος), που είναι αποκλειστικά
αφιερωµένη στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών επί πλοίου.
Η παραµονή στη σχολή είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Άδεια
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εξόδου δίνεται από το απόγευµα της Παρασκευής µέχρι το βράδυ της Κυριακής.
Στους σπουδαστές παρέχονται δωρεάν εκπαίδευση και βιβλία, διαµονή, διατροφή,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ένας µικρός µισθός.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Με την αποφοίτηση από τη σχολή ο ∆όκιµος ονοµάζεται Σηµαιοφόρος του Πολεµικού
Ναυτικού και έχει την υποχρέωση να παραµείνει στην υπηρεσία του τουλάχιστον 12
χρόνια .
Η βαθµολογική του εξέλιξη είναι ανάλογη µε την ειδικότητα του. Ο Μάχιµος
Σηµαιοφόρος, εξελίσσεται µέχρι τις ανώτατες βαθµίδες της ιεραρχίας και φέρει τον
βαθµό του Ναυάρχου. Ο Μηχανικός Σηµαιοφόρος αντίστοιχα φτάνει µέχρι το βαθµό
του Αντιναυάρχου.
Μετά την αποχώρηση τους από το Πολεµικό Ναυτικό ανάλογα µε την ειδικότητα τους
µπορούν να εργαστούν στο Εµπορικό Ναυτικό ή στον ιδιωτικό τοµέα κυρίως σε
ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Τα στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού επιµορφώνονται συνεχώς, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό µε έξοδα του Ελληνικού κράτους.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, Χατζηκυριάκειο, 185 39, Πειραιά
Γραµµατεία: τηλ. 210 4537959, 210 4581337
∆ικτυακός τόπος: www.hellenicnavy.gr
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας: geetha.mil.gr

«Ουσιαστικό κίνητρο για την προσέλευση µου
στο Πολεµικό Ναυτικό
είναι η αγάπη µου για τη θάλασσα,
η προσδοκία µιας ζωής χωρίς ρουτίνα
και µε στοιχεία περιπέτειας…»
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Ο Αξιωµατικός Σωµάτων Ενόπλων ∆υνάµεων στελεχώνει ανάλογα µε την ειδικότητα
του, Ιατρός, Οδοντίατρος, Κτηνίατρος, Φαρµακοποιός, Οικονοµικός, ∆ικαστικός,
Στρατολόγος και Ψυχολόγος, τα τρία σώµατα των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατό
Ξηράς, Πολεµικό Ναυτικό και Πολεµική Αεροπορία.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ο Αξιωµατικός σωµάτων για να
ανταποκριθεί πλήρως στην αποστολή του, είναι : σωµατική και ψυχική υγεία,
ευστροφία, θάρρος, υπευθυνότητα, υποµονή, αγάπη για τον άνθρωπο, πρωτοβουλία,
θέληση, αποφασιστικότητα, ευγένεια, ανάληψη ευθυνών, µόρφωση, πειθαρχία,
στρατιωτικό πνεύµα, κοινωνικότητα.

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Για την εκπαίδευση των µελλοντικών Αξιωµατικών Σωµάτων υπεύθυνη είναι η Σχολή
Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) η οποία περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα :

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ιατρικό
Οδοντιατρικό
Κτηνιατρικό
Φαρµακευτικό
Οικονοµικό
∆ικαστικό
Στρατολογικό
Ψυχολόγων

Το Ιατρικό τµήµα έχει σκοπό την στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων
∆υνάµεων και της Ελληνικής Αστυνοµίας µε τους κατάλληλα εκπαιδευµένους
επιστηµονικά και στρατιωτικά γιατρούς.
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Το Οδοντιατρικό τµήµα έχει σκοπό την στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων
∆υνάµεων και της Ελληνικής Αστυνοµίας µε τους κατάλληλα εκπαιδευµένους
επιστηµονικά και στρατιωτικά οδοντιάτρους.
Το Φαρµακευτικό τµήµα έχει σκοπό την στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων
∆υνάµεων µε τους κατάλληλα εκπαιδευµένους επιστηµονικά και στρατιωτικά
φαρµακοποιούς.
Το Κτηνιατρικό τµήµα έχει σκοπό την στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων
∆υνάµεων µε τους κατάλληλα εκπαιδευµένους επιστηµονικά και στρατιωτικά
κτηνιάτρους. Οι ειδικότητες των κτηνιάτρων περιλαµβάνουν:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Μικροβιολογία και Υγιεινή τροφίµων, ποτών, νερού
Χηµεία τροφίµων
Ιστολογία τροφίµων
Τεχνολογία τροφίµων
∆ιατροφή (του ανθρώπου)
∆ηµόσια Υγεία
Παθολογία, Μαιευτική, Χειρουργική, Παθολογική Ανατοµική Σκύλου

Τα πιο πάνω τµήµατα δηλώνονται από το 3ο επιστηµονικό πεδίο των Επιστηµών
Υγείας και Πρόνοιας.
Το Οικονοµικό τµήµα έχει σκοπό να εκπαιδεύει αξιωµατικούς που θα στελεχώσουν τις
οικονοµικές υπηρεσίες των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων. Η αποστολή του
Οικονοµικού Σώµατος διακρίνεται σε:
9 ∆ηµοσιονοµική η οποία συνίσταται στην εποπτεία και εισήγηση της πιστής
τήρησης των αρχών του Κρατικού Προϋπολογισµού και των δηµοσιονοµικών
κανόνων γενικότερα καθώς και στην ακριβή εφαρµογή του ∆ηµοσίου και
Στρατιωτικού Λογιστικού.
9 Ελεγκτική η οποία συνίσταται στην εφαρµογή του οικονοµικού ελέγχου επί των
οικονοµικολογιστικών πράξεων των υπηρεσιών και οργάνων οικονοµικής
µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων.
9 Χρηµατοοικονοµική η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση του απαιτούµενου
χρήµατος για την λειτουργία των Ενόπλων ∆υνάµεων, στην παροχή οδηγιών για
την εφαρµογή των οικονοµικών διατάξεων καθώς και στη λήψη όλων των
αναγκαίων µέτρων που απαιτούνται για την ορθολογική χρησιµοποίηση του
δηµοσίου χρήµατος.
∆ηλώνεται από το 5ο επιστηµονικό πεδίο των Επιστηµών Οικονοµίας ∆ιοίκησης.
Το ∆ικαστικό τµήµα σήµερα δεν λειτουργεί.
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Το Στρατολογικό τµήµα έχει σκοπό να εκπαιδεύει αξιωµατικούς που θα στελεχώσουν
τις στρατολογικές υπηρεσίες των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων. Το
στρατολογικό σώµα ασχολείται µε την στρατολόγηση και την θητεία όλων των Ελλήνων
Πολιτών τόσο σε περίοδο ειρήνης όσο και πολέµου. Επίσης νοµοθετεί και εκδίδει
διατάξεις, πληθώρα Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που
καθορίζουν και διευκρινίζουν όλες τις πτυχές του συστήµατος στράτευσης. ∆ηλώνεται
από το 1ο επιστηµονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών
Επιστηµών.
Το τµήµα Ψυχολόγων έχει σκοπό να εκπαιδεύει αξιωµατικούς που θα καλύπτουν τις
ανάγκες του προσωπικού των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων σε θέµατα
ψυχολογίας. ∆ηλώνεται από το 1ο επιστηµονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών,
Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών.
Η σχολή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και
συνεργάζεται µε τα αντίστοιχα τµήµατα του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης.
Αποστολή της Σχολής είναι, η παροχή αρµονικά συνδυασµένης, επιστηµονικής και
στρατιωτικής εκπαιδεύσεως, για την κατάρτιση µονίµων Αξιωµατικών Επιστηµόνων.

Η εισαγωγή νέων µαθητών στη σχολή γίνεται κάθε χρόνο, µέσω των γενικών
εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον οι υποψήφιοι υφίστανται ειδικές
προκαταρτικές εξετάσεις (υγειονοµική, αθλητική, ψυχοτεχνική εξέταση).
Στη σχολή µπορούν να φοιτήσούν αγόρια και κορίτσια. Από το 1962 εκπαιδεύονται
και αλλοδαποί µαθητές. Η χώρα προελεύσεώς τους, καθώς και ο αριθµός τους,
καθορίζονται από διακρατικές συµφωνίες της Ελλάδας και τις ενδιαφερόµενες Χώρες.
Οι αλλοδαποί µαθητές µε την έλευσή τους στη Σχολή παρακολουθούν ως
προπαιδευόµενοι, µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας για ένα έτος στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, επιβοηθούµενοι µε αντίστοιχα φροντιστηριακά µαθήµατα,
που πραγµατοποιούνται στη Σχολή. Μετά την λήψη πτυχίου επάρκειας στην Ελληνική
γλώσσα εντάσσονται ως πρωτοετείς µαθητές και έχουν την ίδια εκπαίδευση µε τους
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ηµεδαπούς µαθητές.
Η διάρκεια των σπουδών στη σχολή κυµαίνεται ανάλογα µε την ειδικότητα. Οι
σπουδές στο Ιατρικό τµήµα διαρκούν 6 χρόνια, στο Οδοντιατρικό, Φαρµακευτικό,
Κτηνιατρικό 5 χρόνια και στα υπόλοιπα 4 χρόνια.
Η εκπαίδευση αποτελείται από το Ακαδηµαϊκό και το Στρατιωτικό µέρος.
¾ Η Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση περιλαµβάνει την θεωρητική κατάρτιση η οποία
καλύπτει ένα πλήθος γνωστικών αντικειµένων σχετικών µε την επιστήµη την
οποία οι σπουδαστές έχουν επιλέξει.
¾ Η Στρατιωτική εκπαίδευση περιλαµβάνει τα θεωρητικά µαθήµατα και τις
πρακτικές στρατιωτικές ασκήσεις.

Η παραµονή στη σχολή είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Άδεια
εξόδου δίνεται από το απόγευµα της Παρασκευής µέχρι το βράδυ της Κυριακής.
Στους σπουδαστές παρέχονται δωρεάν εκπαίδευση και βιβλία, διαµονή, διατροφή,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ένας µικρός µισθός.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων κατανέµονται στα τρία σώµατα των
Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατό Ξηράς, Πολεµικό Ναυτικό και Πολεµική Αεροπορία και
ονοµάζονται αντίστοιχα Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι και Ανθυποσµηναγοί.
Εξελίσσονται ιεραρχικά στους βαθµούς, ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας.
Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωµα αποµάκρυνσης από το στράτευµα στα 18 χρόνια οι
ιατροί, στα 15 χρόνια οι οδοντίατροι, οι φαρµακοποιοί και οι κτηνίατροι ενώ στα 12
χρόνια οι στρατολόγοι, οι ψυχολόγοι και οι απόφοιτοι του Οικονοµικού τµήµατος.
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Οι στρατιωτικοί γιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι παράλληλα, έχουν το δικαίωµα να
διατηρούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες το δικό τους ιατρείο.
Μετά την αποστράτευση τους οι στρατιωτικοί φαρµακοποιοί µπορούν να ανοίξουν δικό
τους φαρµακείο ενώ οι στρατολόγοι µπορούν να ασκήσουν το επάγγελµα του δικηγόρου
έχοντας την απαραίτητη άδεια.
Οι απόφοιτοι του οικονοµικού τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως σύµβουλοι
επιχειρήσεων σε λογιστήρια και σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείµενο το εµπόριο, τη
διεθνή οικονοµία, την πολιτική της απασχόλησης. Οι ψυχολόγοι µπορούν να εργαστούν
στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
Ωστόσο, η αποφοίτηση από τη Σχολή δε σηµατοδοτεί και το τέλος της εκπαίδευσης,
καθώς δίνονται ευκαιρίες για να µετεκπαιδευτούν σε πανεπιστήµια του εσωτερικού και
του εξωτερικού.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Πλήθωνος Γεµιστού 2, 54638,
Θεσσαλονίκη.
Γραµµατεία: τηλ. 2310 216941
∆ικτυακός τόπος: www.ssas.gr
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας: geetha.mil.gr

« Μητέρα της ευπραξίας είναι η πειθαρχία,
που ως γενεσιουργός δύναµη κάθε καλού τέθηκε ως αρχή
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων, η οποία έχει ως αποστολή να
παρέχει στους κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων αξιωµατικούς επιστήµονες µε πλήρη
επίγνωση της αποστολής τους,
µε υψηλή επιστηµονική και στρατιωτική κατάρτιση και
πνεύµα ευγενούς άµιλλας και συνεργασίας ».
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Ο Αξιωµατικός Νοσηλευτής καλείται να επιτελέσει ένα διπλό ρόλο στις Ένοπλες
∆υνάµεις, του Αξιωµατικού και του Νοσηλευτή. Αντικείµενο της εργασίας του είναι η
φροντίδα των ασθενών, των τραυµατιών και των αναπήρων στα στρατιωτικά
νοσοκοµεία.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ο Αξιωµατικός Νοσηλευτής για να
ανταποκριθεί πλήρως στην αποστολή του, είναι : σωµατική και ψυχική υγεία,
ευστροφία, θάρρος, υπευθυνότητα, υποµονή, αγάπη για τον άνθρωπο, ψυχική αντοχή,
πρωτοβουλία, θέληση, αποφασιστικότητα, ευγένεια, ανάληψη ευθυνών, µόρφωση,
πειθαρχία, στρατιωτικό πνεύµα, κοινωνικότητα.

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Για την εκπαίδευση του µελλοντικών Αξιωµατικών Νοσηλευτών υπεύθυνη είναι η
Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ),που εδρεύει στον Βύρωνα. Η σχολή είναι
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας.

Ειδικότερα, η Σχολή στοχεύει, µε τη σπουδή της Νοσηλευτικής Επιστήµης, στη
δηµιουργία ενός προσωπικού ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νοσηλευτικού
του έργου που σκοπό έχει την πρόληψη της νόσου , αλλά και την προαγωγή και
αποκατάσταση της υγείας του κοινωνικού συνόλου σε περιόδους ειρήνης και πολέµου.
Η εισαγωγή νέων µαθητών στη σχολή γίνεται κάθε χρόνο, µέσω τον γενικών
εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον οι υποψήφιοι υφίστανται ειδικές
προκαταρτικές εξετάσεις (υγειονοµική, αθλητική, ψυχοτεχνική εξέταση).

31

Στη σχολή µπορούν να φοιτήσούν αγόρια και κορίτσια. Από το 1996 εκπαιδεύονται
και αλλοδαποί µαθητές. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν τη σχολή στο 3ο
επιστηµονικό πεδίο των Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας.
Η διάρκεια των σπουδών στη σχολή είναι 4 έτη. Το εκπαιδευτικό έτος ξεκινάει τον
Σεπτέµβριο και τελειώνει τον Ιούλιο. Χωρίζεται σε δυο εκπαιδευτικές περιόδους, στο
τέλος της καθεµιάς ακολουθεί 15ηµερη εξεταστική περίοδος. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα
της Σχολής προβλέπονται ολιγοήµερες διακοπές για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και
διακοπές διάρκειας ενός µήνα, το καλοκαίρι.
Η εκπαίδευση αποτελείται από το Ακαδηµαϊκό και το Στρατιωτικό µέρος.
Η Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση διακρίνεται:
9 στην θεωρητική κατάρτιση η οποία καλύπτει ένα πλήθος γνωστικών αντικειµένων
στις ανθρωπιστικές επιστήµες, στην επιστήµη της Ιατρικής και Νοσηλευτικής.
9 στην κλινική άσκηση όπου οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή µε το αντικείµενο
της νοσηλευτικής, την φιλοσοφία και την εφαρµογή της.
Η Στρατιωτική εκπαίδευση περιλαµβάνει τα θεωρητικά µαθήµατα και τις πρακτικές
στρατιωτικές ασκήσεις.
Η παραµονή στη σχολή είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Άδεια
εξόδου δίνεται από το απόγευµα της Παρασκευής µέχρι το βράδυ της Κυριακής.
Στους σπουδαστές παρέχονται δωρεάν εκπαίδευση και βιβλία, διαµονή, διατροφή,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ένας µικρός µισθός.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής κατανέµονται στα τρία σώµατα
των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατό Ξηράς, Πολεµικό Ναυτικό και Πολεµική Αεροπορία
και ονοµάζονται αντίστοιχα Ανθυπολοχαγοί, Σηµαιοφόροι και Ανθυποσµηναγοί και
έχουν την υποχρέωση να παραµείνουν στην υπηρεσία τους τουλάχιστον 12 χρόνια.
Εξελίσσονται ιεραρχικά στους βαθµούς, ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας.
Ωστόσο, η αποφοίτηση από τη Σχολή δε σηµατοδοτεί και το τέλος της εκπαίδευσης,
καθώς δίνονται πολλές ευκαιρίες για εξέλιξη και εξειδίκευση. Κατά τη διάρκεια της
καριέρας τους στα Νοσοκοµεία και τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες οι Αξιωµατικοί
Νοσηλευτές έχουν τη δυνατότητα απόκτησης µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη
Χειρουργική, Παθολογική, Ψυχιατρική, Παιδιατρική ειδικότητα καθώς επίσης και
εξειδίκευση στην καταδυτική και την αεροπορική νοσηλευτική.
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), Στρατόπεδο Σακέττα Α΄,
Βύρωνας, 16201, Αττική.
Γραµµατεία: τηλ. 210 7675609
∆ικτυακός τόπος: www.san.mil.gr
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας: geetha.mil.gr

Οι Αξιωµατικοί Νοσηλευτές ορκίζονται
στο Όνοµα της Αγίας και Οµοουσίου Τριάδας:

«… να παρέχω χωρίς καµιά παράλειψη
και µε αφοσίωση και αυτοθυσία τις υπηρεσίες µου,
για την περίθαλψη και ανακούφιση των πασχόντων,
χωρίς καµιά διάκριση και ιδιαίτερη εύνοια
αποβλέποντας στο να ωφελώ και ποτέ στο να βλάπτω οποιονδήποτε ».
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Το Πυροσβεστικό Σώµα είναι µία υπηρεσία οργανωµένη µε στρατιωτικό τρόπο και
υπάγεται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης.
Το αντικείµενο εργασίας του πυροσβέστη είναι η κατάσβεση τόσο των αστικών όσο και
των περιαστικών και δασικών πυρκαγιών. Καθήκον του πυροσβέστη αποτελεί επίσης η
προστασία και η διάσωση των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το επάγγελµα του πυροσβέστη είναι ένα από τα πιο επισφαλή και επικίνδυνα
επαγγέλµατα. Συχνά θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο αφού χρειάζεται να επεµβαίνουν
γρήγορα και άµεσα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως πληµµύρες, πυρκαγιές και
σεισµούς.
Ένας πυροσβέστης δεν έχει συγκεκριµένο ωράριο εργασίας. Πρέπει να βρίσκεται πάντα
σε ετοιµότητα, όποτε τον καλεί η υπηρεσία του. Η πιο δύσκολη περίοδος εργασίας είναι
το καλοκαίρι, εξαιτίας των συχνών δασικών πυρκαγιών.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ο πυροσβέστης πρέπει να διαθέτει καλή σωµατική υγεία, να είναι ψύχραιµος, τολµηρός
και να έχει συνείδηση για το κοινωνικό έργο που επιτελεί. Πρέπει επίσης να διαθέτει
διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
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ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Για την εκπαίδευση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος υπεύθυνη είναι η
Πυροσβεστική Ακαδηµία, που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά.

Η Πυροσβεστική Ακαδηµία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την κατάρτιση στα
γενικά και ειδικά Πυροσβεστικά καθήκοντα, τόσο των ιδιωτών που κατατάσσονται στο
Πυροσβεστικό Σώµα, όσο και των Αξιωµατικών, Πυρονόµων, Υπαξιωµατικών και
Πυροσβεστών που βρίσκονται στην ενέργεια, για να γίνουν ικανοί στην εκπλήρωση των
καθηκόντων και υποχρεώσεών τους.
Η Πυροσβεστική Ακαδηµία περιλαµβάνει τις ακόλουθες σχολές:
9
9
9
9

Ανθυποπυραγών (Αξιωµατικών)
Αρχιπυροσβεστών
Πυροσβεστών
Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωµατικών, Πυρονόµων,
Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών

9 Ξένων Γλωσσών

Σ Χ Ο Λ Η Α Ν Θ Υ Π Ο Π Υ ΡΑ Γ Ω Ν
Στο τµήµα αυτό εισάγονται πυρονόµοι, πυροσβέστες και αρχιπυροσβέστες σε
ποσοστό 50%.Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από πτυχιούχους ΑΕΙ. Το τµήµα
Ανθυποπυραγών είναι ισότιµο µε τα ΑΕΙ, δηλώνεται από το 5ο επιστηµονικό πεδίο και
η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα.
Οι απόφοιτοι του τµήµατος ονοµαζόµενοι Ανθυποπυραγοί Γενικών Υπηρεσιών και
εξελίσσονται µέχρι το βαθµό του Αντιστρατήγου-Αρχηγού.
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ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Στη Σχολή Πυροσβεστών κατατάσσονται άντρες, ως δόκιµοι πυροσβέστες που έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, απόφοιτοι λυκείου ηλικίας µέχρι 26
ετών, πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ µέχρι 30 ετών. Εισάγονται επίσης και γυναίκες.
Ο αριθµός των εισαγόµενων κατά έτος ορίζεται από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και
τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν υγειονοµικής εξέτασης, αθλητικών
δοκιµασιών και ελέγχου νοηµοσύνης.
Οι σχολές Αρχιπυροσβεστών, Ξένων Γλωσσών, Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
Αξιωµατικών, Πυρονόµων, Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών Γενικών και Ειδικών
Υπηρεσιών αφορούν Υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Πυροσβεστική Ακαδηµία, Μάτσα 10, Κάτω Κηφισιά, Τ.Κ. 14510 - Αθήνα,
Τηλ: 210 6265100
∆ικτυακός τόπος: www.fireservice.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Αποστολή του Αστυνοµικού είναι η τήρηση της δηµόσιας τάξης. Εργάζεται στην
Ελληνική Αστυνοµία, η οποία είναι πολιτική υπηρεσία και υπάγεται στο υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης.
Για την εκπαίδευση των µελλοντικών Ελλήνων Αστυνοµικών υπεύθυνη είναι η Σχολή
Αστυφυλάκων και η Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας.
Ανάλογα µε τα τυπικά προσόντα οι Αστυνοµικοί χωρίζονται στις ακόλουθες
ειδικότητες:
Α. Αστυφύλακες η οποίοι ρυθµίζουν την κυκλοφορία στους δρόµους, εκτελούν
υπηρεσίες σκοπιάς και περιπολίες κ.λπ.
Β. Αρχιφύλακες οι οποίοι τοποθετούνται επικεφαλής αστυφυλάκων, του προσωπικού
ενός περιπολικού αυτοκινήτου ή µικρής υπηρεσίας.
Γ. Αξιωµατικοί οι οποίοι ανάλογα µε τη θέση τους στην ιεραρχία προΐστανται και
διοικούν µονάδες της αστυνοµίας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνθήκες εργασίας στην αστυνοµία ποικίλλουν. Συχνά είναι δύσκολες και πολλές
φορές γίνονται επικίνδυνες. Το ωράριο επίσης των αστυνοµικών δεν είναι σταθερό.
Εργάζονται σε βάρδιες (µέρα-νύχτα), ακόµη σε γιορτές και αργίες.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένας Αστυνοµικός, για να ανταποκριθεί
πλήρως στα καθήκοντα του είναι : σωµατική και ψυχική υγεία, ηγετικές ικανότητες,
ψυχραιµία, σεβασµό προς το κράτος και τα δικαιώµατα των πολιτών, κρίση, ευστροφία,
θάρρος, πρωτοβουλία, θέληση, αποφασιστικότητα, ευγένεια, ανάληψη ευθυνών,
µόρφωση, πειθαρχία, κοινωνικότητα.

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Ο Έλληνας Αστυνοµικός είναι απόφοιτος της Σχολής Αστυφυλάκων ή της Σχολής
Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Η εισαγωγή νέων σπουδαστών στις σχολές γίνεται κάθε χρόνο, µέσω τον γενικών
εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον οι υποψήφιοι υφίστανται ειδικές
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προκαταρτικές εξετάσεις (υγειονοµική, αθλητική, ψυχοτεχνική εξέταση).
Ο χρόνος φοίτησης στις σχολές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής
θητείας.
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Η Σχολή Αξιωµατικών εδρεύει στους Θρακοµακεδώνες, στην Αττική. Η φοίτηση
διαρκεί 4 χρόνια και είναι ισότιµη µε τις σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων της χώρας και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων.
Η σχολή δηλώνεται από το 5ο επιστηµονικό πεδίο. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
οι σπουδαστές διαµένουν εντός της σχολής.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και δηλώνεται από το 5ο
επιστηµονικό πεδίο. Εδρεύει στο 7ο χιλιόµετρο της Εθνικής οδού Κοµοτηνής –Ξάνθης,
διαρθρώνεται σε οκτώ τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων (Γρεβενών, ∆ιδυµότειχου,
Καρδίτσας, Κοµοτηνής, Νάουσας, Ξάνθης, Ρεθύµνου και Σητείας) και η φοίτηση
διαρκεί 3 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι σπουδαστές διαµένουν εντός
της σχολής.
Οι πρωτοετείς σπουδαστές των παραπάνω σχολών αρχικά υφίστανται βασική
στρατιωτική εκπαίδευση διάρκειας έξι εβδοµάδων. Στη συνέχεια ακολουθεί η
παρακολούθηση του τακτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές εκπαιδεύονται επίσης σε θέµατα
Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής για την ορθή χρήση των όπλων. Αποτυχία στο µάθηµα αυτό
συνιστά λόγο αποβολής από τη σχολή.

Στις σχολές γίνονται δεκτές και γυναίκες.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Οι απόφοιτοι από τις σχολές υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία, στη ∆ιεύθυνση
Εγκληµατολογικών Ερευνών, στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας, στην
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνοµίας κ.αλ.
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Στο αστυνοµικό προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης σε Ακαδηµίες ξένων
χωρών και σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην αλλοδαπή, µε τη χορήγηση
εκπαιδευτικής άδειας, έως τρία έτη.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης / Α.Ε.Α.
Π. Κανελλοπούλου 4, 10177 Αθήνα
Τηλ. 210 7785696
Αστυνοµική Ακαδηµία
Λ. θρακοµακεδόνων 101, 13671 Αµυγδαλέζα
Τηλ. 210 2447092
∆ικτυακός τόπος: www.astynomia..gr
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α. Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος και να έχουν την ελληνική υπηκοότητα - ιθαγένεια.
Για τη ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΣΜΥ γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν την
ελληνική υπηκοότητα, την οποία όµως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση όταν
εισαχθούν. Στη συνέχεια γράφονται στα Μητρώα Αρρένων ή ∆ηµοτολόγια Θηλέων του
∆ήµου ή Κοινότητας της επιθυµίας τους σύµφωνα µε τις σχετικές γι’ αυτά διατάξεις.
Β. Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση όπως ορίζει το Π∆ 133/02 (ΦΕΚ
109Α717-5-20Ό2, 59Α77-3-2003
Γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε εξετάσεις
για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της χώρας.
∆. Να είναι άγαµοι.
Ε. Η αναγραφόµενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλά-χιστον ΚΟΣΜΙΑ για
τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΜΥ(ΣΞ), ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥ∆ και ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ για τη
ΣΑΝ.
Στ. Ηλικία
Οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ από 17 έως 21 ετών. Κατ' εξαίρεση µπορούν να
συµµετάσχουν:
9 Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις εθελοντές µόνιµοι οπλίτες
και ανθυπασπιστές έως 23 ετών.
9 Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις εθελοντές, κληρωτοί,
κληρωτοί πρότακτοι, κληρωτοί παρατεταµένης θητείας και µαθητές Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωµατικών Ε∆ από 17 έως 22 ετών.
2.Για τη ΣΣΑΣ από 17 έως 20 ετών.
3. Οι υποψήφιοι των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών πρέπει να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
9 Να µην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 ∆εκεµβρίου του
έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις. ∆ιόρθωση ηλικίας µε δικαστική απόφαση
δεν λαµβάνεται υπόψη.
Ζ. Όλοι οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ θα πρέπει να µην αποκλείονται από τις
ειδικές προϋποθέσεις της Σχολής που επιθυµούν να διαγωνισθούν.
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Να µην έχουν εκπέσει από το Στρατιωτικό βαθµό, ή να έχουν εξέλθει από το Στράτευµα
ή Στρατιωτική Σχολή για λόγους πειθαρχίας και τάξεως.
Να µην έχουν διαγραφεί ή παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο κατά το παρελθόν από τη
σχολή την οποία είναι υποψήφιοι για φοίτηση.
Να µην έχουν καταδικαστεί σε εγκληµατική ποινή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα ή
σε χρηµατική ποινή ή σε περιορισµό σε σωφρονιστικό κατάστηµα για εγκλήµατα
προσβολής του Πολιτεύµατος, προδοσίας της Χώρας, κατά των πολιτικών κοµµάτων και
της Κυβέρνησης, για κλοπή, υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία, απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, δωροδοκία, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ψευδή καταµήνυση,
λιποταξία, ανυποταξία, προσβολή της σηµαίας ή του στρατού, δυσφήµιση ανωτέρου,
κλοπή, υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγµάτων και πλαστογραφία, έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
καθώς και παραβίαση της νοµοθεσίας σχετικά µε τα ναρκωτικά, της νοµοθεσίας περί
αρχαιοτήτων και της νοµοθεσίας περί τροµοκρατίας".
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ
ΣΣΕ - ΣΝ∆ - ΣΙ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ) ΚΑΙ
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(ΣΜΥ - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥ∆)
(Π∆ 133/02) (ΦΕΚ 109 Α717-5-2002, 59Α77-3-2003)
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ Π.∆. 133/02

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναµία (καχεκτική κατάσταση),
ρευµατικός πυρετός, ρευµατοειδής αρθρίτις, χρόνιες αρθρίτιδες, νοσήµατα κολλαγόνου,
παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, ενεργός φυµατίωση οποιουδήποτε οργάνου και
υπολείµµατα φυµατιώσεως µετά τη θεραπεία, αγκύλωση ή δυσκαµψία αρθρώσεων,
παλιά κατάγµατα που φέρνουν υλικό οστεοσυνθέσεως, παλιά κατάγµατα µε ατελή
πώρωση, ουλές εκτεταµένες, δυσµορφίες που δυσκολεύουν τις κινήσεις των άκρων και
του κορµού, υπολειµµατικές καταστάσεις εχινόκοκκου κύστεως.
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Όλες οι συστηµατικές παθήσεις του νευρικού
συστήµατος, υπολείµµατα από παλιές µηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, αγγειακές βλάβες
του κεντρικού νευρικού συστήµατος και υπολείµµατα αγγειακών βλαβών, τραυµατικές
βλάβες και υπολείµµατα τραυµατικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση,
διάσειση κλπ) επιληψία, µυϊκές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων.
ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ψυχωσικές διαταραχές, (σχιζοφρενικές, παρανοϊκές µείζονες
συναισθηµατικές διαταραχές κ.ά.) νοητική καθυστέρηση, βατταρισµός, νευρωσικές
διαταραχές, εθισµός σε φάρµακα και τοξικές ουσίες, διαταραχές προσωπικότητας
(παρανοϊκή, σχιζοειδική, υστερική, ναρκισσιστική κλπ).
∆ΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ακµή πολύµορφη µε αποστήµατα, αγγειώµατα έστω και
περιορισµένα που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή µεγάλα αγγειώµατα στον κορµό,
γυροειδής αλωπεκία, εκζέµατα, οξυτενή κονδυλώµατα, κνίδωση, λεύκη, ψωρίαση,
σπίλοι εκτεταµένοι του προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται πιέσεις ή τριβές,
ουλές, κύστεις και χρόνια εξανθήµατα που βρίσκονται στο πρόσωπο που προκαλούν
δυσµορφία.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ: Στενώσεις του ενός ή και των δύο
ακουστικών πόρων, χρόνιες ωτίτιδες, ξηρά διάτρηση του τυµπανικού υµένα,
λαβυρινθικός ίλιγγος.
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Παραµορφώσεις και δυσµορφίες
του προσώπου, παλιά κατάγµατα των γνάθων που εµποδίζουν τη µάσηση, παθήσεις της
κροταφογναθικής αρθρώσεως, µεγάλος προγναθισµός, χρόνια ιγµορίτις.
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ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ: Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εµποδίζουν
µέτρια την αναπνοή, διάτρηση του ρινικού διαφράγµατος, χρόνιες ρινίτιδες, αλλεργική
ρινίτις.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΛΑΡΥΓΓΑ: Ραιβόκρανο, χρόνια λαρυγγίτις πάρεση των
φωνητικών χορδών ετερόπλευρη, παλιά τραύµατα του λάρυγγα που προκαλούν
αλλοίωση στη φωνή.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: Τραυµατικές ή παθολογικές
στενώσεις, οισοφαγίτιδες, εκκολπώµατα.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ: Εκτεταµένες ουλές βλεφάρων, πτώση του
ενός ή και των δύο βλεφάρων, χρόνιος βλεφαρόσπασµος, νυσταγµός ή νυσταγµοειδείς
κινήσεις µατιών, στραβισµός, χρόνιες ιρίτιδες, χοριοειδίτιδες και αµφιβληστροειδίτιδες
και τα υπολείµµατα αυτών, έλλειψη του φακού, αύξηση της ενδοβολβικής πιέσεως,
εξόφθαλµος, χρονία πυώδης δακρυοκυστίτις, µόνιµη δακρύρροια από απόφραξη των
δακρυϊκών σωληναρίων, εαρινός κατάρρους.
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΛΕΩΝ: Λυκόστοµα έστω και µικρό και µετά από
επιτυχηµένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισµένο, απώλεια δοντιών όταν
εµποδίζει τη µάσηση, οδοντικές ελλείψεις που χρειάζονται οδοντοστοιχίες,
βραδυγλωσσία.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ: Συγγενείς ή επίκτητες ανωµαλίες στη διάπλαση του
θώρακα, που ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν µείωση της αναπνευστικής
λειτουργίας, ξένα σώµατα στο κύτος του θώρακα, υπολείµµατα πλευρίτιδας, χρόνια
βρογχίτιδα, βρογχικό άσθµα, µείωση της αναπνευστικής λειτουργίας (ζωτική
χωρητικότητα κάτω του 80 της τιµής που περιµένει κανείς ανάλογα µε την ηλικία, το
φύλο και το ύψος).
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ: Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των
µεγάλων αγγείων, επίκτητες βολβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων,
πρόπτωση µιτροειδούς, χειρουργηµένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των
µεγάλων αγγείων, διχλώχιν αορτική βαλβίδα, µυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή
δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, µόνιµος κολποκοιλιακός αποκλεισµός
οποιουδήποτε βαθµού, ηµιαποκλεισµός του αριστερού σκέλους του δεµατίου ΗΙ5
σύνδροµο \Λ/ΟΙ_Ρ ΡΑΡΚΙΝ5ΟΝ \Λ/ΗΙΤΕ, παροξυντική ταχυκαρδία, µόνιµη τέλεια
αρρυθµία, σύνδροµο νοσούντος φλεβοκόµβου, επίµονη φλεµβο-κοµβική βραδυκαρδία
εκτός από περιπτώσεις τύπου καρδιάς αθλητού, επίµονες εκτακτοσυστολικές αρρυθµίες,
αραιές έκτακτες συστολές, η έστω και µικρού βαθµού αρτηριακή υπέρταση χωρίς άλλα
παθολογικά ευρήµατα, (ως µικρού βαθµού χαρακτηρίζεται όταν η µέγιστη κυµαίνεται
(ΜΑΧΙΜΑ) από 160-180 ΜΜΗΟ ή όταν η ελάχιστη ξεπερνάει τα 100 ΜΜΗΘ),
αρτηριακή υπόταση (συστολική πίεση µόνιµα µικρότερη από 90 ΜΜΗΟ) περιορισµένοι
κιρσοί χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
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ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ: Οι κήλες του προσθίου ή των πλαγίων κοιλιακών
τοιχωµάτων ή του πυελικού εδάφους, βουβωνοκήλες, έλκη γαστροδωδεδακτυλικά,
ιδιοπαθής υπερχολερυθριναιµία, λίθοι χοληδόχου κύστεως, µετατραυµατική
σπληνεκτοµή, µεγαλοσπληνία.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: Βαριές ή µέτριες αναιµίες ακαθόριστης αιτιολογίας,
κληρονοµικές αιµολυτικές αναιµίες, στίγµα µεσογειακής αναιµίας εφόσον υπάρχει
αναιµία µέτριας βαρύτητας, στίγµα δρεπανοκυτταρικής αναιµίας, δια-ταραχές των
αιµοπεταλίων (θροµβοπάθειες).
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτις, επίµονη
χρονία οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση της σπονδυλικής στήλης έστω και
σε µικρό βαθµό, συµπιεστικό κάταγµα σώµατος έστω και ενός µόνο σπονδύλου που
αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά, σύνδροµο σκαληνών
µυών ή πλευροκλειδικό σύνδροµο, ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ: Νεφρεκτοµή από οποιαδήποτε αιτία,
µονήρης νεφρός συγγενής, χρονία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωτικό σύνδροµο, χρονία
νεφρίτις, εστιακή σπειραµατονεφρίτις έστω και µε καλή νεφρική λειτουργία, αµιγής
νεφρική γλυκοζουρία έστω και µε καλή γενική κατάσταση, λιθίαση των νεφρών ή
ουρητήρων.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ - ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Στενώµατα ουρήθρας,
υποσπαδίας ή επισπαδίας, η παραµονή του όρχεως µέσα στο βουβωνικό σωλήνα όταν ο
άλλος είναι υγιής µέσα στο σύστοιχο ηµιόσχεο, η εκτοµή του ενός όρχεως για
οποιαδήποτε αιτία πλην της κακοήθειας, ενώ ο άλλος παραµένει υγιής, µεγάλη
κιρσοκήλη, υδροκήλη.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ: Κάθε συγγενής ή επίκτητη
ανωµαλία, ως προς τον αριθµό το σχήµα και τις σχέσεις των µελών (επιµήκυνση,
βράχυνση πάνω από 5 εκατ. βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν επιφέρει φανερή
δυσµορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, το καθ1 έξιν εξάρθρηµα του ώµου,
πλατυποδία µε βλαισότητα του ποδιού και λειτουργικές διαταραχές, έλλειψη ή
αγκύλωση του αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του δείκτη, απώλεια του µεγάλου
δακτύλου του ποδιού.
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ:
9 Έντονες διαταραχές εµµήνου ρύσεως
9 Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων
9 Κιρσοί ή κιρσώδεις ανευρύνσεις γεννητικών οργάνων
9 Βαρθολινίτιδα, Κύστη Βαρθολινείου αδένα
9 Προκαρκινικές καταστάσεις έξω γεννητικών οργάνων
9 Ρήξη περινέου 2ου ή 3ου βαθµού
9 Οποιαδήποτε λειτουργική διαταραχή µεγάλου βαθµού στα γεννητικά όργανα µετά
από χειρουργική επέµβαση
9 Οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτηµάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες)
9 Ενδοµητρίωση
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9
9
9
9
9
9
9
9

Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά
Ακράτεια ούρων από υπερένταση
Φυµατίωση γεννητικών οργάνων
Εκτοµή µαστού - Καλοήθη νεοπλάσµατα µαστού
Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάµου µε ανατοµική βλάβη
Χρωµατοσωµατικές ανωµαλίες
Ερµαφροδιτικές καταστάσεις
Έντονη υπερτρίχωση οφειλοµένη σε ενδοκρινολογικά αίτια
Γιγαντοµαστία, ανάλογη µε το βαθµό που εµποδίζει την εκτέλεση της υπηρεσίας
9 Αποκλείονται επίσης γυναίκες υποψήφιες που ευρίσκονται σε κατάσταση
κυήσεως ή λοχείας
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