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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Για την κά λυ ψη των α να γκών σε στε λέ χη τό σο στην ει ρή νη ό σο και στον πό λε-
μο κα θιε ρώ θη κε ο θε σμός του Δό κι μου Έ φε δρου Α ξιω μα τι κού (ΔΕ Α). Οι ΔΕ Α 

λό γω του ποσο στού που κα τέ χουν στο συ νο λι κό α ριθ μό των στε λε χών του Στρα τού, 
ε πη ρε άζουν ση μα ντι κά τη δο μή και τη λει τουρ γι κό τη τα των Μο νά δων. Ο α ριθ μός 
που επι λέ γε ται και ο τρό πος χρη σι μο ποί ησής τους έ χουν ά με ση σχέ ση με τη μα χη-
τι κή ικανότητα και ε τοι μό τη τα των Μο νά δων. 

Οι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί σή με ρα, ως μι κροί η γή το ρες, στο α νά λο γο ε πί πε δο διοι κή σε-
ως, πρέ πει να έ χουν προ σό ντα α νά λο γα με αυ τά των Μονίμων Α ξιω μα τι κών. Για το λόγο 
αυτό, κα λού νται οι κα ταλ λη λό τε ροι τό σο σε ε πί πε δο μόρ φω σης, σε ψυ χι κή και σω μα τι κή 
υ γεί α, όσο και σε χα ρα κτή ρα και ή θος.

Ως Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί (ΥΕ Α) κα λού νται α πό τη Στρα τολο γί α για κα τά τα ξη 
σε κά θε ΕΣ ΣΟ, στρα τεύ σι μοι α πό φοι τοι Λυ κεί ου και ά νω. Λόγω της ιδιαίτερης εκπαίδευσης 
που πραγματοποιούν (4 μηνών περίπου ως ΥΕΑ) η διάρκεια της θητείας τους είναι 17 
μήνες. Μετά την ο νο μα σί α τους σε ΔΕ Α και για το υ πό λοι πο της θη τεί ας τους δια μέ νουν 
ε κτός στρα το πέ δου, σι τί ζο νται στις Λέ σχες Α ξιω μα τι κών και λαμ βά νουν τη χρη μα τι κή α πο-
ζη μί ω ση που α ντιστοι χεί στο βαθ μό τους (570 Ευ ρώ πε ρί που). Επι πλέ ον της α πο ζη μί ω σης 
αυτής, λαμ βά νουν κα τά πε ρί πτω ση το ε πί δο μα πα ρα με θο ρί ου πε ριο χής.

Οι ε πι λε γό με νοι ως ΔΕΑ έ χουν την ευ και ρί α:
• Να ζή σουν μί α πρώ τη ε μπει ρί α διοί κη σης αν θρώ πων και υ πευ θυ νό τη τας, η 

ο ποί α ε κτι μά ται πο λύ α πό τους μελ λο ντι κούς ερ γο δό τες τους
• Να βιώ σουν μί α στρα τιω τι κή θη τεί α, με τα α νά λο γα οι κο νο μι κά ο φέ λη
• Να συμ βά λουν με την ε ξει δί κευ ση και τις γνώ σεις τους στη δη μιουρ γί α ε νός 

πο λύτι μου δυ να μι κού στο Στρα τό Ξη ράς.
Το πα ρα πά νω γε γο νός δη μιούρ γησε την α νά γκη ύ παρ ξης κα τάλ λη λων δια δι κα-

σιών επιλογής έ τσι ώ στε να ε πι λέ γο νται οι κα λύ τε ροι με τα ξύ των υ πο ψη φίων και 
τα προ σό ντα των ε πι λε γο μέ νων ΔΕ Α να εί ναι τα αυ τά με τα προ σό ντα που πρέ πει 
να έ χουν οι Έλ λη νες Α ξιω μα τι κοί.

Κρι τή ρια Ε πι λο γής
Σύμ φω να με την ι σχύ ου σα νο μο θε σί α ως ΥΕ Α ε πι λέ γο νται οι στρα τεύ σι μοι με 

δεί κτη μόρ φω σης Λυ κεί ου και ά νω. Η επιλογή ακολουθεί την πα ρα κά τω α πό λυ τη 
προ τε ραιό τη τα με την α ντί στοι χη μο ριο δό τη ση:

 Πτυ χιού χοι Α ΕΙ (350 μό ρια) 
 Πτυ χιού χοι ΤΕΙ (250 μό ρια)
 Φοι τη τές Α ΕΙ (250 μό ρια)
 Φοι τη τές ΤΕΙ (100 μό ρια) 
 Πτυ χιού χοι ΙEK (50 μό ρια)
 Φοι τη τές ΙEK (50μό ρια) 
 Α πό φοι τοι ΤΕ Ε Β’ Κύ κλου (50 μό ρια)
 Α πό φοι τοι Γε νι κού Λυ κεί ου (50 μό ρια)
Οι α πό φοι τοι α πό τα Α ΕΙ του Ε ξω τε ρι κού, τα ο ποί α εί ναι α να γνω ρι σμέ να α πό την 
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αρ μό δια ελ λη νι κή Αρ χή θα μο ριο δο τού νται  ό πως και οι α πό φοι τοι των Ελ λη νι κών 
Α ΕΙ. Οι α πό φοιτοι και οι φοι τη τές των μη α να γνω ρι σμέ νων Α ΕΙ του Ε ξω τε ρι κού, θα 
βαθ μο λογού νται ό πως και οι φοι τη τές των Ελ λη νι κών Α ΕΙ. 

Το απαιτούμενο α νά στη μα είναι 1,65 μ. του λά χι στον.
Για ό σους ε πι λέ γο νται για Πε ζι κό, Ει δι κές Δυ νά μεις, Τε θω ρα κι σμέ να και Πυ ρο βο-

λι κό απαιτείται σω μα τι κή ι κα νό τη τα Πρώ της Κα τη γο ρί ας (ΣΙ/1).
Κατ’ ε ξαί ρε ση μπο ρούν να ε πι λέ γο νται ως Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί, σύμ-

φωνα με το Προ ε δρι κό Διά ταγ μα 133/2002, και πτυ χιού χοι Α νω τά των και Α νω τέ ρων 
Σχο λών που κρί νο νται δευ τέ ρας κα τη γο ρί ας (Ι2), ε φό σον το νό ση μα, η πά θη ση ή 
βλά βη, για τα ο ποί α  κρί θη καν κα τη γο ρί ας Ι2, δεν τους ε μπο δί ζει στην ά σκη ση των 
καθη κό ντων για τα ο ποί α προ ο ρί ζο νται. Εξαιρούνται οι ανήκοντες στην κατηγορία 
αυτή λόγω δυσχρω μα το ψί ας, μο νί μου συ νε κτι κού στρα βι σμού ή α να στή μα τος.

Οι ε πι λε γό με νοι, στην προηγούμενη παράγραφο ως Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιω-
μα τι κοί, κα τα νέ μο νται στα Ό πλα Μη χα νι κού και Δια βι βά σε ων, και στα Σώ μα τα 
Ε φο δια σμού-Με τα φο ρών, Υ λι κού Πο λέ μου, Τε χνι κού, Υ γειο νο μικού, Έ ρευ νας και 
Πλη ρο φο ρι κής, Γε ω γρα φι κού.

Απαιτούμενο τυπικό προσόν για την επιλογή είναι επίσης να έχουν οι υποψήφιοι  
Λευ κό Ποι νι κό Μη τρώ ο και να είναι υ πό χρε οι ο λό κλη ρης θη τεί ας.

Οι έχοντες η λι κί α 18-28 ετών μο ριο δο τούνται με 100 μό ρια και οι ά νω των 28 ε τών με 0 
μό ρια. Οι ε πι θυ μούντες μο ριο δο τού νται με 100 μό ρια ε νώ οι μη ε πι θυ μού ντες με 0 μό ρια. 

Οι υ πό χρε οι μειω μέ νης στρατεύσιμης θη τεί ας, οι ο ποί οι ε πι θυ μούν να υπη ρε-
τή σουν ως ΥΕ Α, υ πο γρά φουν υ πεύ θυ νη δή λω ση του Ν. 1559/86 στην ο ποί α θα 
α ναγρά φουν ό τι «Ε φό σον ε πι λε γώ ΥΕ Α ε πι θυ μώ να υ πη ρε τή σω ο λό κλη ρη θη τεί α 
και να ε ντα χθώ στον θε σμό των ΥΕ Α, σε ο ποιο δή πο τε Ό πλο ή Σώ μα και Ει δι κό τη τα». 
Κά θε υ πα να χώ ρη σή του ως προς τα δη λω θέ ντα δεν θα λαμ βά νε ται υ πό ψη.

Κα τη γο ρί ες Ο πλι τών που δεν προ τεί νο νται για ΥΕ Α, έ στω και αν έ χουν τα τυ πι κά 
προ σό ντα που α να φέ ρονται πα ρα πά νω είναι:

• Οι Α νυ πό τα κτοι
• Οι α πορ ρι φθέ ντες μα θη τές των Α ΣΕΙ-ΣΣΥ (με τά την ει σαγω γή σε αυ τές)
• Ό σοι δεν έ χουν κα τα θέ σει στο Στρα το λο γι κό Γρα φεί ο ή στη Μο νά δα κα τά τα-

ξης πι στο ποι η τι κό σπου δών. Σε πε ρί πτω ση που κά ποιος υ πο ψή φιος για λό γους 
ανώτερους της θέ λησής του (γρα φειο κρα τι κή-τα χυδρο μι κή κα θυ στέ ρη ση κλπ.) δεν 
έ χει δυ να τό τη τα να κα τα θέ σει ά με σα τον τίτλο σπου δών του υ πο γρά φει υ πεύ θυ νη 
δή λω ση και την προ σκομί ζει ε ντός 10η μέ ρου

• Ό σοι δη λώ νουν ψευ δή στοι χεί α πε ρί γραμ μα τι κών γνώσε ων.
• Η κατηγορία ΥΕΑ άλλης ΕΣΣΟ, που έχουν υπηρετήσει σε προηγούμενη ΕΣΣΟ 

για οποιοδήποτε λόγο.
Δια κό πτουν τη φοί τη σή τους στη Σχο λή Ε φαρ μο γής του Όπλου - Σώ μα τος που 

ε πι λέ χθη καν ό σοι:
• Εμ φα νί ζουν νο σή μα τα, πα θή σεις ή βλά βες που αναφέρονται στο γε νι κό πί να κα 

με τις εν δεί ξεις σω μα τι κής ι κα νό τη τας (Ι3), (Ι4) και (Ι5), σύμ φω να με ό σα ο ρί ζο νται 
α πό τον ει δι κό, για την οικεί α σχο λή, νό μο (άρ θρο 6 του ΠΔ 133/2002)
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• Πα ρου σιά ζουν δυ σχρω μα το ψί α, η ο ποί α δεν δια γνώ σθη κε κα τά την κα τά τα ξή τους 
• Α που σιά ζουν α πό την εκ παί δευ ση πε ρισ σό τε ρο του 1/3 του συ νο λι κού χρό νου, 

σύμ φω να πά ντα με τον κα νο νι σμό λει τουρ γί ας της α ντί στοι χης Σχο λής
• Υ πο πί πτουν σε πα ρα πτώ μα τα, για τα ο ποί α ε πι βάλ λο νται πει θαρ χι κές ποι νές μέ χρι 20 

η μέ ρες φυ λά κι ση, λόγω χα ρα κτή ρα, ή θους ή 30 η μέ ρες φυ λά κι ση και ά νω συ νο λι κά.
• Είναι υπόχρεοι μειωμένης θητείας
• Έχουν μειω μένη βαθ μο λο γί α κα τά τη φοί τη σή τους στις α ντί στοι χες Σχο λές.

Δια δι κα σία Ε πι λο γής
Ο σύγ χρο νος Αξιωματι κός ο ο ποί ος θα κλη θεί να ε νερ γή σει σε έ να σύγ χρο νο πε-

δί ο μά χης, το ο ποί ο χα ρα κτη ρί ζεται α πό ρα γδαί ες δο μι κές και τε χνο λο γι κές αλ λα γές, 
ε κτός των κλασ σι κών χαρα κτη ρι στι κών που προ α να φέρ θη καν θα πρέ πει να δια θέ τει 
και τις α πα ραίτη τες γνώ σεις, οι ο ποί ες θα τον κα τα στή σουν ι κα νό να α ντα πο κρι θεί 
α πο τε λεσμα τι κά στις νέ ες αυ τές προ κλή σεις.

Εί ναι προ φα νές λοι πόν και ό λες οι με λέ τες συ γκλί νουν ό τι κα τά τις δια δι κα σί ες 
ε πι λογής θα πρέ πει να ε ξε τά ζο νται: 

 Το εί δος των σπου δών των υ πο ψη φί ων
 Η ά ρι στη σω μα τι κή και ψυ χι κή υ γεί α τους
 Ο δεί κτης νο η μο σύ νης και η προ σω πι κό τη τα τους
 Ο χα ρα κτή ρας, το ή θος και οι η γε τι κές τους ι κα νό τη τες
 Η θέ λη σή τους να γί νουν ΔΕ Α.
Με τις ι σχύ ου σες ε ξε τά σεις και δο κι μα σί ες επιλογής ε ξε τά ζο νται οι ι κα νό τη τες 

των υ ποψη φί ων βάσει:
• Υ γειο νο μι κών ε ξε τά σεων: Ε ξε τά ζε ται η σω μα τι κή υ γεί α των υ πο ψη φίων (Σω-

μα τι κή ι κα νό τη τα).
• Α θλη τι κών δο κι μα σιών: Οι υποψήφιοι υ πο βάλ λονται σε α θλη τι κές δο κι μα σί ες 

σύμ φω να με ε κεί νες που προ βλέ πο νται για τους υ πο ψη φί ους των Ανωτάτων Στρα-
τιω τι κών Ιδρυμάτων για έ λεγ χο της φυ σι κής τους κα τά στα σης.
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• Ψυ χο τε χνι κών δο κι μα σιών (TESTS): Με τις δο κι μα σί ες αυ τές στις ο ποί ες πε-
ρι λαμ βά νο νται Νοομετρική Δο κι μα σί α, Λεκτική δο κι μα σί α και Α το μι κή συ νέ ντευ ξη 
κά θε υ πο ψη φί ου ΥΕ Α, ο ψυ χί α τρος εξε τά ζει την ψυ χι κή υ γεί α και την προ σωπι κό τη τα 
των υ πο ψη φί ων, το δεί κτη νο η μο σύ νης, το χα ρα κτή ρα και το ή θος τους.

• Α ξιο λό γη σης Προ σό ντων-Ι κα νο τή των: Η ο μά δα επιλογής του ΚΕΝ ε κτι μά τις 
βαθ μο λο γί ες των φυ σι κών προ ϊ στα μένων των υ πο ψη φί ων οι ο ποί ες α φο ρούν το 
πα ρά στη μα, την εμ φά νι ση και τα στρα τιω τι κά προ σό ντα.

• Γραμ μα τι κών Γνώ σεων: Ε ξε τά ζε ται το ε πί πε δο μόρ φω σης του κά θε υ πο ψη φί-
ου και βαθ μο λο γεί ται α νά λο γα.

Η ε πι λο γή των υ πο ψη φί ων ε φέ δρων διε ξά γε ται α πό τα ε ξής όρ γα να:
 Γρα φεί ο Ε πι λο γής του Κέ ντρου Εκ παι δεύ σε ως
 Ο μά δα Επιλογής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως
 Διεύθυνση Μoνίμου Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΣ (ΔΙΜΣΠΡΟ).
Αρ χι κά γί νε ται ο δια χω ρι σμός των υ πο ψη φί ων σε αυ τούς που δια θέ τουν ή ό χι 

τα τυ πι κά προ σό ντα για ΥΕ Α. Στη συνέ χεια οι υ πο ψή φιοι που έ χουν τα α πα ραί τη τα 
τυ πι κά προ σό ντα για ΥΕ Α υ ποβάλ λο νται στις πα ρα πά νω ε πι λο γι κές ε ξε τά σεις και 
δο κι μα σί ες. Η τε λι κή ε πι λο γή γί νε ται σύμ φω να με τα α πο τε λέ σμα τα των πα ρα πά νω 
ε ξε τάσε ων κά θε υ πο ψη φί ου στα πλαί σια ε νός συ στή μα τος βαθ μο λο γί ας. 

Αποδοχές των ΔΕΑ
Οι απο δο χές τους κα θο ρί ζο νται α πό τις δια τά ξεις του ΝΔ 334/1974, σε συν δυα-

σμό με τις δια τά ξεις του άρ θρου 51 του Ν. 3205/2003 και υπο λο γί ζο νται συ νο λι κά 
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ως πο σο στό 60% ε πί του ε κά στο τε βα σι κού μι σθού του Αν θυπολοχαγού και του 
ε πι δό μα τος ε ξο μά λυν σης α γά μου, ή τοι 138,00 €. Σή με ρα το ύ ψος των α κα θά ρι στων 
α πο δο χών ε νός ΔΕ Α α νέρ χε ται στο πο σό των 622,00 €, ε νώ οι κα θα ρές α πο δο χές 
του α νέρ χο νται στο πο σό των 576,00 € περί που.

Οι ΔΕ Α, σε ό ποια Φρου ρά της Ελ λη νι κής Ε πι κρά τειας και αν υ πηρετούν, λαμ βά-
νουν τις ί διες α πο δο χές, πλην αυ τών που υ πη ρε τούν στα νη σιά του ανα το λι κού 
Αι γαί ου και στη Θρά κη, οι ο ποί οι, πέ ραν των μη νιαί ων α πο δο χών τους, λαμ βά νουν 
και 4 η μέ ρες ε κτός έδρας κα τά μή να, ή τοι 105,66€ (υ πό λοι πο πληρωτέ ο).

Με τέ πει τα ε ξέ λι ξη των ΥΕΑ στο Στρά τευ μα
Οι ευ δο κί μως α πο φοι τώ ντες α πό τις Σχο λές Ε φέ δρων Αξιωματι κών υ πο ψή φιοι έ φε δροι 

αξιωματι κοί (ΥΕ Α), ο νο μά ζο νται Δό κι μοι Έ φε δροι Αξιωματι κοί και στη συ νέ χεια το πο θε τού-
νται στις οι κεί ες για κά θε ει δι κό τη τα Μο νά δες των Ό πλων - Σω μάτων τους, για πρα κτι κή 
εκ παί δευ ση ή ει δί κευ ση και για συ μπλή ρω ση της θε ωρη τι κής εκ παί δευ σής τους. Ό σοι 
κρι θούν ε πι τυ χό ντες στην πρα κτι κή εκ παίδευ ση, ο νο μά ζο νται με Προ ε δρι κό Διά ταγ μα 
Έ φε δροι Αν θυπολοχαγοί έ να μή να πριν την α πό λυ σή τους και εγ γρά φο νται ως στελέ χη 
της ε φε δρεί ας του Στρα τού Ξη ράς, με το βαθ μό του Ε φέ δρου Αν θυπολοχαγού.

Οι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί ό λων των Ό πλων και Σωμάτων, μπο ρούν να προ α χθούν 
σε α νώ τε ρους βαθ μούς μέ χρι το βαθ μό του Λοχα γού. 

Οι Έ φε δροι λο χαγοί ό λων των Ό πλων και Σω μά των και Υπηρε σιών του Στρα τού 
Ξη ράς, δύ να ται να προ α χθούν στον βαθ μό του Ταγ ματάρ χη, ε φό σον έ χουν ε ξαί ρε-
τη ε θνι κή, στρα τιω τι κή και κοι νωνική δρά ση και δεν έ χουν κα τα λη φθεί α πό το ό ριο 
η λι κί ας του βαθ μού αυ τού, ού τε έ χουν η λι κί α κα τωτέ ρα των 40 ε τών.
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ΠΕΖΙΚΟ

Στη Σχο λή Ε φέ δρων Α ξιω μα τι κών Πε-
ζι κού (ΣΕ ΑΠ) στο Ηρά κλειο Κρή της 

εκ παι δεύ ο νται Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιω μα-
τι κοί (ΥΕ Α) Πε ζι κού [πλην των ει δι κο τή των 
Δια βι βα στή και Σκα πα νέ α, οι ο ποί οι εκ παι-
δεύ ο νται στη ΣΔΒ (Χαϊδάρι) και το ΚΕΜ Χ 
(Ναύ πλιο) α ντί στοι χα], Ει δι κών Δυ νά με ων 
(ΕΔ), Πε ζο ναυ τών (ΠΖΝ), Στρα το νο μί ας 
(ΣΝ), Οι κο νο μι κού (Ο), Στρα το λο γί ας (ΣΛ), 
κα θώς ε πί σης και του Υ γειο νο μι κού (μό-
νον ό μως για την κοι νή εκ παί δευ σή τους, 
διάρ κειας 8 ε βδο μά δων, ε νώ στη συ νέ χεια 
συ νε χί ζουν την εκ παί δευ σή τους στη Σχο-
λή Ε φαρ μο γής Υ γειο νο μι κού).

Εκ παί δευ ση ΥΕ Α
• Η διάρ κεια της εκ παί δευ σής τους 

στη ΣΕ ΑΠ εί ναι 17 ε βδο μά δες α πό τις 
οποί ες τις πρώ τες 2 ε βδο μά δες εκ παι δεύ ο νται σε α ντι κεί μενα ώστε να καταστούν 
μα χη τές, και τις υ πό λοι πες 15 δι δά σκο νται α ντι κεί με να:

 Γε νι κών Κα νο νι σμών, Το πο γρα φί ας, Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας, Προ κα λύ ψε ως, 
Ορ γά νω σης Ε δά φους, Ε πι τε λι κών θε μά των, κ.λ.π.

 Α το μι κή Τα κτι κή, Ε πι χει ρή σεις μέ χρι το ε πί πε δο Μη χα νο κί νη του Λό χου Πε ζι-
κού, εκ παί δευ ση σε ό λα τα εί δη ο πλι σμού που δια θέ τει το ό πλο του Πε ζικού, κα θώς 
και ε κτέ λε ση βο λών. 

 Α σκή σεις ε πι πέ δου Ο μά δας - Διμοιρί ας Πε ζι κού σε ό λες τις φά σεις του α γώ να, 
εί τε στις αμ μο δό χους που δια θέ τει η Σχο λή, εί τε σε Πε δί α Α σκή σε ων εγ γύς Στρα το πέ-
δου. Ε πι στέ γα σμα της εκ παί δευ σής τους εί ναι η διε ξα γω γή ά σκη σης ε πι πέ δου Μη χα-
νο κι νή του Δι μοι ρί ας σε ε πι λεγ μέ νο πε δί ο α σκή σε ων με τη χρή ση πυ ρών.

• Την 8η ε βδο μά δα εκ παιδεύ σε ώς τους, κα τό πιν προτά σε ως της Σχο λής, γί νε ται 
η α πο νο μή ει δι κό τητας.

• Η ΣΕ ΑΠ έχει ως αποστολή με την πα ρε χό με νη εκ παί δευ ση στους ΥΕ Α να τους 
κα τα στή σει ι κα νούς η γή το ρες, ώ στε να δύ να νται να διοι κούν και να εκ παι δεύ ουν 
τμή μα τα ε πι πέ δου Διμοιρί ας Πε ζι κού, τό σο στην ει ρή νη, ό σο και στον πό λεμο. Για το 
σκο πό αυ τό η ΣΕ ΑΠ κα τα βά λει κά θε δυ να τή προ σπά θεια, προ κει μέ νου να πα ρέ χει 
σε αυ τούς ό λες τις βά σεις που α παι τού νται, ώ στε σε συν δυα σμό με την πα ρε χό με-
νη επ΄έρ γω εκ παί δευ σή τους στις Μο νά δες και τη συμ με το χής τους στις α σκή σεις 
αυ τών, να α πο κτή σουν τα α παι τού με να προ σό ντα του αξιω μα τι κού.

• Με τά την ε πι τυ χή ο λο κλή ρω ση της εκ παι δεύ σε ως, ο νο μά ζονται ΔΕ Α σε ει δι κή 
τε λε τή και α πο φοι τούν α πό τη Σχο λή.
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Εκ παί δευ ση ΔΕ Α στις Ει δι κό τη τες του Χει ρι στού Βα ρέ ων Ό πλων Πε ζι κού 
• Οι ΔΕ Α, στους ο ποί ους έ χει α πο νε μη θεί η ει δι κό τη τα  του χει ρι στή Όλ μων, Πο-

λυ βό λων και Α ντιαρ μα τι κών ό πλων (Α-Τ), τα λε γό μενα Βα ρέα Ό πλα Πε ζι κού (ΒΟΠ), 
με τά την α πο φοί τη σή τους α πό τη Σχο λή συ νεχί ζουν την εκ παί δευ ση στην Πτέ ρυ γα 
Ει δι κής Εκ παι δεύ σε ως για χρο νικό διά στη μα 5 ε βδο μά δων, με σκο πό την εκ μά θη ση 
της τε χνι κής και τα κτι κής χρη σι μο ποί η σής των. Την τεχνική εκπαίδευση του χειριστή 
όλμων, παρακολουθούν και οι ΔΕΑ του όπλου των τεθωρακισμένων, στους οποίους 
έχει απονεμηθεί η εν λόγω ειδικότητα.

• Για την εν λό γω εκ παί δευ ση των ΔΕ Α, η Πτέ ρυ γα Ει δι κής Εκ παι δεύ σε ως εί ναι 
ορ γα νω μέ νη σε 3 τμή μα τα, ό πως πα ρα κά τω:

 Τμή μα Όλμων
 Τμή μα Πολυ βόλων
 Τμή μα Α-Τ ό πλων 
• Ε πι στέ γα σμα της εκ παι δεύ σε ως των ΔΕ Α, εί ναι η ε κτέ λε ση βο λών με τα βα ρέ α 

ό πλα, που πραγ μα το ποιεί ται στο πε δί ο βο λής.
• Στους ΔΕ Α που α πο τυγ χά νουν στην εκ παί δευ ση της ει δι κό τη τάς τους, με τά από 

πρό τα ση της ΣΕ ΑΠ, γί νε ται αλ λα γή της ει δι κό τη τάς τους.
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ΤΕ ΘΩ ΡΑΚΙ ΣΜΕ ΝΑ

Οι ΥΕ Α (ΤΘ) εκ παι δεύ ο νται στη Σχο λή ΤΘ α νά λο γα με την ει δι κό τη τά τους.
Στη Σχο λή δι δά σκο νται τα πα ρα κά τω α ντι κεί με να:

 Τε χνι κή Εκ παί δευ ση στο άρ μα μά χης και τα ο πλι κά συ στή μα τα που θα χρη-
σι μο ποι ήσουν στις Μο νά δες εκ στρα τεί ας α νά λο γα με την ει δι κό τη τα που τους έ χει 
α πο νε μη θεί 

 Αρ μα τα Μ σει ράς - LEOPARD
 Τα κτι κή Εκ παί δευ ση
 Διοί κη ση και Η γε σί α
 Γε νι κή Στρα τιω τι κή Μόρφω ση
 Σχο λεί ο Μα χη τή
 Θέ μα τα ΔΜ
Με το πέ ρας της εκ παιδεύ σε ώς τους και την ο νο μα σί α τους σε ΔΕ Α το πο θε τού-

νται στις Μο νά δες εκ στρα τεί ας ό που α σκούν τα κα θή κο ντα του Ουλα μα γού Μέ σων 
Αρ μά των.

Έ να μή να πριν την α πό λυ σή τους ο νο μά ζο νται Αν θυ πίλ αρ χοι και ε ντάσ σο νται 
στην ε φε δρεί α.

Έ να μή να πριν την α πό λυ σή τους ο νο μά ζο νται Αν θυ πίλ αρ χοι και ε ντάσ σο νται 
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ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ

Οι ΥΕ Α (ΠΒ) κα τα τάσ σο νται στα Κέ ντρα Εκ παι δεύ σε ως Νε ο σύλ λε κτων (ΚΕΝ 
Θηβών) όπου παρακολουθούν τη βα σι κή εκ παί δευ ση, ως Στρα τιώ τες, για 

τρεις (3) ε βδο μά δες.
Κατόπιν επιλογικών διαδικασιών τοποθετούνται στη Σχολή Πυροβολικού, στο Μ. 

Πεύκο, όπου εκπαιδεύονται για δε κα ε πτά (17) ε βδο μά δες.
Η εκ παί δευ σή τους πε ριλαμ βά νει γενικά α ντι κεί με να, ει δι κά α ντι κεί με να Πυροβολικού 

και χω ρί ζεται σε τρεις (3) πε ριό δους:
 Εκ παί δευ ση μα χη τή για δύ ο (2) ε βδο μά δες με α ντι κεί με να α το μι κής τα κτι κής 

στο τέ λος της ο ποί ας υ πο βάλ λο νται στις πρώτες γρα πτές δο κι μα σί ες για τον κα θορι-
σμό της σει ράς αρ χαιό τη τας.

 Σε κοινά α ντι κεί με να εκ παί δευ σης την 3η ε βδο μά δα.
 Εκ παί δευ ση α πό την 4η έ ως και την 13Π ε βδο μά δα σε α ντι κεί με να Πυροβολι κού 

Μά χης και α πό την 14η έ ως και την 17 η, α νά λο γα με την ει δικό τη τα που τους έ χει 
α πο νε μη θεί α πό το ΓΕΣ, σε α ντικεί με να Πυροβολι κού Μά χης και Α/Α Πυροβολι κού. 
Με τη συ μπλή ρω ση 15 ε βδο μά δων εκ παι δεύ σε ως πραγ μα το ποιού νται οι τε λι κές έγ-
γρα φες ε ξε τά σεις, προ κειμέ νου να ε ξα χθεί η τε λι κή σει ρά α πο φοι τή σε ώς τους.

Οι ει δι κό τη τες που α πο νέ μονται στους ΥΕ Α (ΠΒ) εί ναι αυ τές του Α ξιω ματι κού 
Βο λής (ΑΞ ΒΟΛ) Πυ ρο βο λι κού Μά χης, Ου λα μα γού Α ντιαε ρο πο ρι κού Πυ ρο βο λι κού, 
Αξ κού Δια βι βά σε ων και Αξ κού Το πο γρά φου.

Με τά την ο νο μα σί α τους σε ΔΕ Α με τα τί θε νται, κα τό πιν δια τα γής του ΓΕΣ, σε Μο νά-
δες εκ στρα τεί ας, πλην αυ τών που τους έ χει α πο νε μη θεί η ει δι κό τη τα Δια βι βαστών και 
Το πο γρά φων, οι ο ποί οι πα ρα μέ νουν στη Σχο λή για πε ραι τέ ρω εκ παί δευ ση διάρ κειας 
δύ ο (2) και δέ κα (10) ε βδο μά δων α ντί στοι χα και στη συ νέ χεια με τα τί θε νται και αυ τοί 
σε Μο νά δες εκ στρα τεί ας.
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MHXANIKO

Οι ε πι λε γέ ντες ΥΕΑ (ΜΧ) εκ παι δεύ ο νται στη Σχο λή Μηχα νι κού, που ε δρεύ ει στο 
Λου τρά κι Κο ριν θί ας. Επί σης εκ παι δεύ ο νται, οι ΥΕ Α του Γε ω γρα φι κού Σώ μα τος και 
οι ΥΕ Α του Πε ζι κού και των Ει δι κών Δυ νά με ων με ει δι κό τη τα Σκα πα νέ α. Η διάρ κεια 
της εκ παί δευ σής τους στη ΣΜΧ εί ναι 17 ε βδο μά δων και πε ρι λαμ βά νει κοι νά α ντι κεί-
με να για ό λους τους ΥΕ Α των Ό πλων κα θώς και ει δι κά α ντι κεί με να του Ό πλου ΜΧ 
και διαχω ρίζο νται σε τρεις πε ριό δους:

Εκ παί δευ ση μα χη τή τις πρώ τες 2 ε βδο μά δες με α ντι κεί με να α το μι κής τα κτι κής. 
Κοι νά α ντι κεί με να εκπαί δευσης ΥΕ Α (Ό πλων - Σω μά των), που α φο ρούν:
Γε νι κή στρα τιω τι κή, τα κτι κή, τε χνι κή εκ παί δευ ση και σω μα τι κή αγω γή με σκο πό 

τη βελ τί ω ση της φυ σι κής κα τά στα σης των ΥΕ Α.
Αντι κεί με να ει δι κής εκπαί δευ σης ΥΕ Α Μη χα νι κού, που α φο ρούν:
Τα κτι κή μη χα νι κού μέ χρι ε πι πέ δου Μο νά δας Μη χα νι κού, τε χνική εκπαί δευ ση 

Μη χα νι κού σε α ντι κεί με να Ναρ κο πο λέ μου, Κα τα στρο φών, Γε φυ ρο ποι ί ας, Έρ γων 
Εκ στρα τείας και Μη χανη μάτων Μη χα νι κού.

Με τά την ε πι τυ χή ο λο κλή ρω ση της εκ παί δευ σης των ο νο μά ζο νται ΔΕ Α, σε ει δι κή τε λε τή, 
α πο φοι τούν α πό τη Σχο λή και με τα τί θε νται σε Μο νά δες εκστρα τεί ας α να λό γου Ό πλου. 

Στους ΔΕ Α α πο νέ με ται, κα τό πιν προ τά σε ως α πό τις Μο νάδες και α φού ο λο κλη ρώ-
σουν τη σχε τι κή εκ παί δευ ση, ο βαθ μός του Ανθυ πο λο χα γού 1 μή να πε ρί που προ της 
α πο λύ σε ώς τους α πό τις τά ξεις του Στρα τού. Πριν την α πό λυ σή τους, η εκ παί δευ σή 
τους ο λο κλη ρώνε ται στις κα τά τό πους Μο νά δες Ε πι στρα τεύ σε ως με την πα ρα κο λού-
θη ση του Σχο λεί ου Α πο λυό με νων Έ φε δρων Α ξιω μα τι κών.

Με τά την α πό λυ σή τους, οι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί με τεκ παι δεύ ο νται στη Σχο λή, για 
χρο νι κό διά στη μα 2 ε βδο μά δων, με σκο πό την α να νέ ω ση, βελ τί ω ση και συ μπλή ρω ση 
γνώσε ων στα νέ α υ λι κά και μέ σα που έ χουν α πο κτη θεί (νέ α μη χα νή μα τα μη χα νι κού, 
μη χα νι κά μέ σα ναρ κο πο λέ μου και γε φυ ρο ποι ί ας).
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ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η εκ παί δευ ση των ΥΕ Α (ΔΒ) και των ΥΕ Α ετέρων Ό πλων με ει δι κό τη τα «Δια-
βι βα στή» πραγ μα το ποιεί ται στη Σχο λή Διαβι βά σε ων με έ δρα το Χαϊδά ρι 

Ατ τι κής. Η εκ παί δευ σή τους διαρ κεί 17 εβδομάδες, τα αντικείμενα εκπαίδευσης 
διαχωρίζονται σε κοινά και ειδικής εκπαίδευσης όπως καθορίζονται στα ΑΝΑΠΕΚ 
-201, 201Α και 201Β.

Η εκπαίδευση των ΥΕΑ αποσκοπεί στην προπαρασκευή μικρών ηγητόρων, στην 
εκμάθηση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του ΔΕΑ, καθώς και στην απόκτηση 
γνώσεων δκσεως Δρίας, κατά την ειρήνη και τον πόλεμο σε συνδυασμό με την 
τεχνική εκπαίδευση στα σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα.

Ειδικότερα εκπαιδεύονται στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των Σταθμών 
Ασυρμάτου αναπηδούσης συχνότητας, συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, δι-
κτύων δεδομένων, μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), των μέσων Ηλεκτρονικού 
Πολέμου, καθώς και Ηλεκτρονικής Επιτήρησης, για απόκτηση γνώσεων στην ταχεία 
ανάπτυξη αυτών, σε συνθήκες εκστρατείας.

Με το πέρας της εκπαίδευσής τους, μετατίθενται σε Μονάδες εκστρατείας και 
συνήθως τους ανατίθενται, τα καθήκοντα του Δρίτη.

Ένα μήνα πριν την απόλυσή τους ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και εντάσσονται 
στην εφεδρεία. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

H ε πι λο γή των ΥΕ Α (ΕΔ), σύμ φω να με την ΠΔ 4-41/2005/ΓΕΣ/ΔΕΠ/2ο, γί νε ται 
α πό ό λους τους ΥΕ Α Πε ζι κού που εκ παι δεύ ονται στη ΣΕ ΑΠ και δη λώ νουν 

ε πι θυ μί α υ πη ρέ τη σης σε μο νά δες Ει δι κών Δυ νά μεων, πριν την α πο φοί τη σή τους 
α πό τη ΣΕ ΑΠ και κα τά τη διάρ κεια της 6ης ε βδο μά δας εκ παι δεύ σε ως. 

Κρι τή ρια ε πι λο γής
 Α θλη τι κή Δο κι μα σί α (Ά ρι στα 60 βαθ μοί).
Α παι τού με να ό ρια: Δρό μος δύ ο (2) μι λί ων (3.200 μ.) σε χρό νο μι κρό τε ρο των 

20΄(20 Βαθ μοί), Κάμ ψεις α γκώ νων: 30 ε πα να λή ψεις του λά χι στον, σε χρό νο 2΄(20 
Βαθ μοί). Δι πλώ σεις του κορ μού με τα χέ ρια στην ανά καμ ψη και τα γό να τα δι πλω-
μέ να: 35 ε πα να λή ψεις του λά χι στον, σε χρό νο 2΄ (20 Βαθ μοί). 

Σε πε ρί πτω ση μη ε πί τευ ξης ε νός εκ των πα ρα πά νω ο ρί ων, ο υ πο ψή φιος βαθ-
μολο γεί ται με μη δέν στη συ γκε κρι μέ νη δο κι μα σί α. 

 Α το μι κή Συ νέ ντευ ξη (Ά ρι στα 20 βαθ μοί).
Κα τά τη διε ξα γω γή της, βαθ μο λογού νται:
• Η εμ φά νι ση - πα ρά στα ση (Ά ριστα 5 Βαθ μοί)
• Η δύ να μη έκ φρα σης (Ά ρι στα 5 Βαθ μοί)
• Η νο η μο σύ νη - κρί ση (Ά ρι στα 5 Βαθ μοί)
• Η α ντί λη ψη της πραγ μα τι κό τη τας (Ά ρι στα 5 Βαθ μοί)
 Α ξιο λό γη ση με τα ξύ εκ παι δευο μέ νων
Οι υ πο ψή φιοι κα τα τάσ σουν τους συ νυ πο ψη φί ους τους, α πό τον κα λύ τε ρο προς 

τον χει ρό τε ρο.
 Γραμ μα τι κές Γνώ σεις:
• Απόφοιτοι ΤΕΙ 5 βαθμοί
• Απόφοιτοι ΑΕΙ 5 βαθμοί
• Σε πε ρί πτω ση πτυ χί ου ΤΕ ΦΑ 5 βαθ μοί.

Εκ παί δευ ση Δοκίμων Εφέδρων  Αξιωματικών
Οι ΔΕ Α των Ει δι κών Δυ νά με ων, με τά την εκ παί δευ σή τους στη ΣΕ ΑΠ και στην ει-

δι κό τη τα, εκ παι δεύ ο νται στο ΚΕ ΑΠ στο Σχο λεί ο Βα σι κής Εκ παί δευ σης Κα τα δρο μών 
(ΣΒΕΚ) διάρ κειας 5 ε βδο μά δων. Ό σοι α πο τύ χουν α πο δί δο νται α πό τις Ει δι κές Δυ νά-
μεις. Αυ τοί που το πο θε τού νται στην 2η ΜΑΛ α κο λού θως εκ παι δεύ ο νται στο Σχο λεί ο 
Βα σι κής Εκ παί δευ σης Α λε ξι πτω τι στή (ΣΒΕ Α). Ε πί σης, συμ με τέ χουν σε σχο λεί α ε πι χει-
ρη σια κής εκ παίδευσης, που ορ γα νώ νο νται στις πτέ ρυ γες εκ παίδευσης των Μει ζό νων 
Σχη μα τι σμών. Στις Μο νά δες συ νε χί ζουν την εκ παί δευ σή τους ως εκ παι δευό με νοι 
και εκ παι δευτές και συμ με τέ χουν σε ό λες τις εκ παι δευ τι κές δρα στη ριό τη τες.
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ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑ

Οι ΔΕΑ που υ πη ρε τούν στη Στρατονομία προ έρ χο νται α πό το Ό πλο του 
Πεζικού.

Τα κρι τή ρια, η δια δι κα σί α ε πι λο γής και η εκ παί δευ ση εί ναι τα ί δια με αυ τά των ΔΕ Α 
Πεζικού.

Με τα τί θε νται σε μο νά δες Πεζικού, ό που και υ πη ρε τούν για 7½ μή νες.
Με τά τη συ μπλή ρω ση των 7½ μη νών με τα τί θε νται σε μο νά δες Στρατονομίας.
Κα τά τη διάρ κεια υ πηρε τή σε ώς τους στη ΣΝ εκ παι δεύ ο νται στο ΚΕ ΣΝ (Καρ δί τσα) 

σε θέ μα τα που α φο ρούν τη ΣΝ για χρο νι κό διά στη μα ε νός μη νός.
Η ε ξέ λι ξή τους στο στρά τευ μα κα θώς και η με τεκ παί δευ ση - προα γω γή τους ως 

ε πι στρά των εί ναι ί δια με τους υ πό λοι πους Δοκίμους του Πεζικού.
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ΤΕΧΝΙΚΟ

Αποστολή του Τμήματος ΥΕΑ (ΤΧ) είναι η εκπαίδευσή τους βάση των διαταγών 
του ΓΕΣ, για να καταστούν αυτοί ικανοί διμοιρίτες Μονάδων του Τεχνικού. 

Η εκπαίδευση των ΥΕΑ γίνεται στην Σχολή Εκπαιδεύσεως Στελεχών (ΣΕΣΤ) του 
ΚΕΤΧ, όταν παρουσιάζονται για εκπαίδευση αυτοί που επιλέχθηκαν για ΥΕΑ (ΤΧ), 
μετά τη βασική εκπαίδευση των Οπλιτών στο ΚΕΤΧ.

Οι ΥΕΑ διαμένουν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, που τους παρέχουν όλα τα μέσα 
εκπαιδεύσεως και ψυχαγωγίας (Η/Υ, τηλεόραση, DVD, βιβλιοθήκη) καθώς επίσης 
σιτίζονται σε ξεχωριστά εστιατόρια από τους οπλίτες του ΚΕΤΧ.

Εκπαιδεύονται στα Οχήματα, Οπλισμό, Πυροβόλα, Άρματα, Μηχανήματα Μηχανικού 
και στην οδήγηση των στρατιωτικών οχημάτων, στα αντίστοιχα σχολεία του ΚΕΤΧ, 
έτσι ώστε να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για τα οπλομηχανήματα 
- οχήματα που θα συναντήσουν στις Μονάδες, καθώς επίσης λαμβάνουν δίπλωμα 
οδήγησης στρατιωτικών οχημάτων.
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ΣΩΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι:
• Η καλ λιέρ γεια ψυχι κής α ντο χής και πί στης για το α ξί ω μα. 

• Η α πό κτηση εν συ νεί δη της πει θαρ χί ας και στρα τιω τι κού πνεύ μα τος.
• Η α πό κτη ση της ικα νό τη τας να εκ παι δεύ ουν και να διοι κούν κλι μά κια τμη μά των 

ΕΜ, ε πι πέ δου δι μοι ρί ας στην ει ρή νη και στον πό λε μο.
• Η πλή ρης γνώ ση των κα θη κό ντων αρ μο διό τη τας ΕΜ, που θα κλη θούν να α σκή σουν.
Πλέ ον των κοι νών α ντι κει μέ νων που δι δά σκο νται οι ΥΕ Α σε ό λες τις σχο λές ΥΕ Α, 

στη ΣΑ/ΚΚΕΜ οι ΥΕ Α ε ξει δι κεύ ονται σε α ντι κεί με να, μη χα νο δήγ ησης, δια χει ρί σε ων 
ε φο δί ων, υ λι κών και χρη ματι κού, αρ το ποί η σης, γρα φεί ου κι νή σε ως, ε πι στρά τευ σης, 
μη χα νο γρά φη σης, διοι κη τι κής μέ ρι μνας και γε νι κά στην ορ γά νω ση - α πο στο λή του 
Σώ μα τος Εφο δια σμού Με τα φο ρών. 

 Τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν:
 Κα τά τη διάρ κεια της εκ παί δευ σης στη ΣΑ/ΚΕ ΕΜ είναι: 
• Boη θός αξιωματι κού υ πη ρε σί ας - δια νυ κτε ρεύ σε ως 
• Βο η θός αξιωματικού ω νί ων, βο λής, ο πλι σμού κλπ.
• Σι τι στής, συσ σι τιάρ χης, αρ χι φύ λα κας, ορ γά να υ πηρε σί ας κλπ.
• Βο η θός διμοιρί τη, βο η θός εκ παι δευ τού 
 Κα τά τη διάρ κεια της υ πη ρε σί ας τους σε Ε πι τε λεί α - Μονά δες είναι: 
• Βο η θοί τμη μα ταρ χών σε ε πι τε λεί α Σχη μα τι σμών
• Δι μοι ρί τες Δι μοιριών Με τα φο ρών, Ε φο δια σμού, Αρ το κλι βά νων, Διοι κή σε ως, 

α νά λο γα με τη μο νάδα που υ πη ρε τούν
• Με ρι κοί Α ξιω μα τι κοί Ε πι στρα τεύ σε ως (ΜΑ Ε) ή Με ρι κοί Φροντι στές Ε πι στρα τεύ-

σε ως (ΜΦΕ) σε Μο νά δες Ε πι στρα τεύ σε ως. 
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Σκοπός της Εκπαίδευσης 
είναι:

 Η καλλιέργεια σωματικής και ψυχικής 
αντοχής, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα 
καθήκοντα του Αξιωματικού.

 Η απόκτηση στρατιωτικού πνεύματος και πνεύ-
ματος του Σώματος Υλικού Πολέμου.

 Η απόκτηση της ικανότητας να εκπαιδεύουν και να διοικούν 
τμήματα επιπέδου Διμοιρίας στην ειρήνη και τον πόλεμο.

 Η απόκτηση γνώσεως των θεμάτων - αρμοδιοτήτων ΥΠ, που θα 
κληθούν να ασκήσουν κατά τη θητεία τους στο ΣΥΠ.

Στη Σχολή Αξιωματικών του ΚΕΥΠ οι ΥΕΑ εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα ισχύοντα 
αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης επί 17 εβδομάδες, σε αντικείμενα κοινά για 
όλους τους ΥΕΑ Όπλων - Σωμάτων (γενικής στρατιωτικής μόρφωσης, ατομικής τα-
κτικής εκπαίδευσης σε θέματα μάχης, τεχνικής εκπαίδευσης σε θέματα τοπογραφίας, 
ναρκοπολέμου, ΠΒΧ Άμυνας, Α΄ βοηθειών, ΤΑΜΣ, πορείες κ.λ.π) και σε αντικείμενα 
ειδικής εκπαίδευσης (Δημόσιο Λογιστικό Υλικό, ανταλλακτικά, πυρομαχικά, εφόδια 
ΕΜ, Λειτουργία Μονάδων ΥΠ, μηχανογραφικές εφαρμογές, χορηγήσεις - παραλαβές, 
συντήρηση-εναποθήκευση υλικών, γενικά αντικείμενα Επιστράτευσης κλπ).

Ειδικότητα και Καθήκοντα ΔΕΑ (ΥΠ)
 Οι αποφοιτούντες από τη Σχολή Αξιωματι κών ΥΕΑ, ονομάζονται ΔΕΑ (ΥΠ) 

και αποκτούν την ειδικότητα του Διοικητικού.
 Μετατίθενται σε Μονάδες ΥΠ ή Επιτελεία, όπου τους ανατίθενται καθήκοντα: 
• Διμοιρίτη Διμοιρίας Υλικού ή ανταλλακτικών
• Βοηθών Διευθυντών Γραφείων Μονάδων ή Διευθύνσεων
• Διαχειριστή υλικών ή ανταλλακτικών εύχρηστων αποθεμάτων  ή επιστρεφομένων
• Χειριστών μηχανογραφικών εφαρμογών υλικών - ανταλλακτικών και πυρομαχικών
• Χειριστών επιστρατευτικών εφαρμογών.

ΣΩΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
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ΣΩΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
Οι επιλεγέντες ΥΕΑ (ΕΠ) εκπαιδεύονται στη Σχολή Διαβιβάσεων με έδρα το 

Χαϊδάρι Αττικής. Η εκπαίδευσή τους διαρκεί 17 εβδομάδες και περιλαμβάνει κοινά 
στρατιωτικά αντικείμενα και ειδικής εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση των ΥΕΑ αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων δκσεως Δρίας, κατά την 
ειρήνη και τον πόλεμο σε συνδυασμό με την τεχνική εκπαίδευση στα σύγχρονα συστήματα 
πληροφορικής, καθώς επίσης στην εκμάθηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων 
του ΔΕΑ.

Την 1η έως και την 3η εβδομάδα οι ΥΕΑ (ΕΠ) εκπαιδεύονται σε κοινά στρατιω-
τικά αντικείμενα, την 4η έως και την 11η εβδομάδα σε ειδική τεχνική εκπαίδευση 
Διαβιβάσεων. Την 12η ,13η, 14η και 15η εβδομάδα οι ΔΕΑ εκπαιδεύονται στην ΣΑΕΠ 
και  ειδικότερα στα δύκτια και επικοινωνίες δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα 
ΣΞ, εγκατάσταση και διαχείριση προγραμμάτων windows, πολεμικά παίγνια και 
προσομοίωση, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων , εφαρμογές που λειτουργούν 
στον ΣΞ. Κατόπιν επιστρέφουν στη Σχολή Διαβιβάσεων και με την επιτυχή ολοκλή-
ρωση της εκπαίδευσής των ονομάζονται ΔΕΑ, σε ειδική τελετή, αποφοιτούν από τη 
Σχολή και μετατίθενται σε Σχηματισμούς της Ζώνης ευθύνης Δ΄ΣΣ και ΑΣΔΕΝ.

Στους ΔΕΑ απονέμεται κατόπιν προτάσεως από τις Μονάδες ο βαθμός του 
Ανθυπολοχαγού 1 μήνα περίπου προ της απολύσεώς τους από τις τάξεις του Στρατού.
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Υ ΓΕΙΟ ΝΟΜΙ ΚΟ

Το Υ γειο νο μι κό Σώ μα προ κει μέ νου να ε κτε λέ σει την α πο στο λή του στην ει ρή-
νη ή σε πε ρί ο δο ε πι χει ρή σε ων, δια θέ τει τις ε ξής, α νά ει δι κό τη τα, κα τη γο ρί ες 

Αξιωματι κών α πό φοί των της ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΣΜΥ: 
 Ια τρούς
 Ο δο ντία τρους
 Κτη νία τρους
 Φαρ μα κο ποιούς
 Νο ση λευ τές-τριες
 Δια χει ρι στές
 Διοι κη τι κούς
 Τε χνι κούς
Μέ ρος του δια τι θέ με νου α ριθ μού Αξιωματι κών εί ναι ΔΕ Α.
Οι ΔΕ Α που κα τα νέ μο νται στο Υγειο νο μι κό σε κά θε ΕΣ ΣΟ εί ναι ε πι στη μο νι κό 

προ σω πι κό με τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες:
 Ια τροί
 Ο δο ντί α τροι
 Κτη νί α τροι
 Φαρ μα κο ποιοί
 Ψυχολόγοι
Τα κρι τή ρια - δια δι κα σί α ε πι λο γής εί ναι αρ μο διό τη τα του ΓΕΣ/ΔΕΠ.
Οι ΥΕ Α (ΥΓ) εκ παι δεύ ο νται για 2 μή νες στην Σχο λή Ε φέ δρων Αξιωματι κών Πε ζι κού 

(ΣΕ ΑΠ) με έ δρα το Ηρά κλειο Κρή της σε α ντι κεί με να αρ μο διό τη τας Πε ζι κού και 2 μήνες 
στη Σχο λή Ε φαρ μο γής Υ γειο νο μι κού (ΣΕΥ) με έ δρα την Α θή να σε α ντι κεί με να αρ μο-
διό τη τας Υ γειο νο μι κού, σε σχέ ση πά ντα με την ε πι στη μο νι κή τους ει δι κό τη τα..

Με τά την α πό λυ σή τους και κά θε 5 χρό νια προ ά γο νται στον ε πό με νο βαθ μό.
Η με τεκ παί δευ ση της ε φε δρεί ας κα θο ρί ζε ται πά ντα σε σχέ ση με την ει δι κό τη τα 

του Ε φέ δρου και τις υ πη ρε σια κές α νά γκες.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Οι υ πο ψή φιοι ΔΕ Α προ έρ χο νται α πό το Όπλο του Πε ζι κού και εί ναι του λά χι στον 
α πό φοι τοι Α ΕΙ - ΤΕΙ Οικο νο μι κής Κα τεύ θυν σης ή Έ ρευ νας - Πλη ρο φο ρι κής. 

Η ε πι λο γή τους γί νε ται α πό τα κέ ντρα κα τά τα ξης νε ο συλ λέ κτων, α νά λο γα με την 
ε πι θυ μί α τους ε άν θέ λουν να γί νουν ΥΕ Α. Ε φό σον το ε πι θυ μούν, παίρ νουν μέ ρος σε 
α θλη τι κές δο κι μα σί ες, κα θώς και σε γνω στι κές και ψυ χο λο γι κές ε ξε τά σεις (tests).

Με τά την ε πι λο γή τους, α κο λου θούν την εκ παί δευ ση των ΥΕ Α στην ΣΕ ΑΠ διαρ κεί-
ας 15 ε βδο μά δων στα α ντι κεί με να εκ παι δεύ σε ως Σχο λεί ου Μα χη τή κα θώς και στα 
α ντι κεί με να λοι πής εκ παι δεύ σε ως των ΥΕ Α. Με τά την ο λο κλή ρωση της εκ παί δευ σής 
τους, ο νο μά ζο νται ΔΕ Α (Ο) και το πο θε τού νται σε μο νάδες Εκ στρα τεί ας (ΠΖ) της πα-
ρα με θω ρί ου (Έ βρος - Νη σιά Α να το λι κού Αι γαί ου) για πέ ντε (5) μή νες πε ρί που και 
α κο λου θούν το πρό γραμ μα των μο νά δων. Κα τόπιν, εκ παι δεύ ο νται σε ΚΕ Α-Ο για έ ξι 
(6) ε βδο μά δες σε α ντι κεί με να του Οι κο νο μικού Σώ μα τος, ό πως Στρα τιω τι κές Δα πά-
νες, Δη μό σιο Λο γι στι κό, κλπ. Με τά την εκπαί δευ σή τους το πο θε τού νται σε μο νά δες 
του Οι κο νο μι κού Σώ μα τος.

Οι ΔΕ Α (Ο) ε ξε λίσ σο νται κα τά την διάρ κεια της θη τεί ας τους έ ως τον βαθ μό Έ φε-
δρου Αν θυπολοχαγού (Ο).
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

Στο Γεωγραφικό υπηρετούν στρατεύσιμοι ΔΕΑ, οι οποίοι προέρχονται από το όπλο 
Μηχανικού, με κατανομή του αναγκαιούντος αριθμού στο Μηχανικό, σε όλες τις 

ΕΣΣΟ. Μετά την επιλογή τους ως ΥΕΑ (ΜΧ-Γ), μαζί με τους ΥΕΑ (ΜΧ), φοιτούν στη Σχολή 
Μηχανικού στο Λουτράκι για 3,5 περίπου μήνες. Με την επιτυχή αποφοίτησή τους από 
τη Σχολή Μηχανικού, ονομάζονται ΔΕΑ (ΜΧ-Γ), τοποθετούνται για 4 μήνες σε Μονάδες 
εκστρατείας του Μηχανικού, ενώ στη συνέχεια και για το υπόλοιπο της θητείας τους, 
υπηρετούν σε Μονάδες του Γεωγραφικού, δηλαδή στη ΓΥΣ και την ΤΟΜΣ.

Οι ΔΕΑ (ΜΧ-Γ) είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση κτηματολογικών και τοπογρα-
φικών εργασιών, για την υλοποίηση του προγράμματος απαλλοτριώσεων του ΤΕΘΑ. 
Αναπληρώνουν την μη ύπαρξη Ανθυπολοχαγών - Υπολοχαγών στο Γεωγραφικό και 
είναι η μοναδική πηγή εφεδρείας για τη συμπλήρωσή της στον πόλεμο.

Οι ΔΕΑ (ΜΧ-Γ) πρέπει να είναι ικανοί πρώτης και δεύτερης κατηγορίας (Ι1-Ι2) και 
κατά προτεραιότητα να είναι: 

 Απόφοιτοι Σχολών ΑΕΙ: Πτυχιούχοι Τοπογράφοι-Αγρονόμοι Μηχανικοί (προ-
τεραιότητα 1), Πολιτικοί και Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (προτεραιότητα 2). 

 Απόφοιτοι Σχολών ΤΕΙ: Τοπογράφοι Μηχανικοί (προτεραιότητα 1) και Πολιτικοί 
Μηχανικοί (προτεραιότητα 2). 

 Φοιτητές ή σπουδαστές αντίστοιχων Σχολών, καθώς και λοιπών Σχολών θετικής 
κατεύθυνσης (π.χ. Πολυτεχνικές Σχολές), μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν συμπλη-
ρώνεται ο αριθμός από τις δύο παραπάνω κατηγορίες, καθώς δεν έχουν δικαίωμα 
υπογραφής των κτηματολογικών - τοπογραφικών σχεδίων που συντάσσουν.

Οι ΔΕΑ (ΜΧ-Γ) μετά την απόλυσή τους λαμβάνουν βεβαίωση για τις τοπογραφικές 
εργασίες τις οποίες εκτέλεσαν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ αποκτούν 
ιδιαίτερη εμπειρία σε Τοπογραφικές εργασίες γραφείου και πεδίου.

Μικρός αριθμός από τους απολυόμενους Έφεδρους Ανθυπολοχαγούς (ΜΧ-Γ) 
μπορούν να επανακληθούν για ολιγοήμερη εκπαίδευση, ως επίστρατοι για τις ανά-
γκες της ΤΟΜΣ. 
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ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΩΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ

Ο ρό λος του δυ να μι κού των ε φέ δρων Αξιωματι κών του Στρα τού Ξη ράς ως 
συ στα τι κό στρα τιω τι κής ι σχύ ος, α πο τε λεί α ντι κεί με νο α να φο ράς α πό συ-

στά σε ως των Ε νό πλων Δυ νά με ων.
Οι έ φε δροι Αξιωματι κοί προ έρ χο νται από το θε σμό των ΔΕ Α, οι ο ποί οι ό ταν 

ο λο κλη ρώ σουν τη θη τεί α τους λαμ βά νουν Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), ως έ φε-
δροι Αν θυπολοχαγοί.

Τα νέ α ο πλι κά συ στή μα τα και η τε χνο λο γί α α παι τούν έ φε δρα στελέ χη με υ ψη λή 
μόρ φω ση, διαρ κή α να νέ ω ση των γνώ σε ων, με α ντί στοι χη εν σω μάτω ση των αλ λα-
γών που ε πι φέ ρουν στην πο λε μι κή τέ χνη οι ε ξε λί ξεις στην τεχνο λο γί α.

Έ χο ντας υ πό ψη τα πα ρα πά νω, οι έ φε δροι Αξιωματι κοί κα λού νται να συμ με τέ-
χουν σε δρα στη ριό τη τες, ό πως πα ρα κά τω:

 Ε θνι κές Α σκήσεις
 Με τεκ παί δευ ση 7-9 η με ρών στο πλαί σιο των Μο νά δων που εί ναι ε ντε ταγ μένοι
 Με τεκ παί δευ ση (2-3 ε βδο μά δων) σε Σχο λεί α Ε φαρ μο γής και Κέ ντρα Εκ παι-

δεύσε ως (Ό πλο ή Σώ μα) ε πί ε ξει δι κευ μέ νων α ντι κει μέ νων του Ό πλου τους, προ-
κειμέ νου να α πο κτή σουν τα προ σό ντα προ α γω γής τους.

Οι έ φε δροι Αξιωματι κοί προ ά γο νται μέ χρι το βαθ μό του Λο χα γού, ε φό σον συ-
ντρέ χουν οι σχε τι κές θε σμι κές προ ϋ πο θέ σεις, ή τοι:

 Έ χουν πε ντα ε τές χρο νι κό διάστη μα πα ρα μο νής στον κα τε χό με νο βαθ μό
 Έ χουν η λι κί α μι κρό τε ρη των 40 ε τών
 Έ χουν συμ με τά σχει ε ντός της τε λευ ταί ας 5ε τί ας σε ε θνι κή ή δια κλα δι κή 

ά σκη ση, σε με τεκ παί δευ ση 7-9 η με ρών, ή σε εκ παί δευ ση στη Σχο λή Ε φαρ μο γής 
της ει δι κό τη τάς τους (Ο-Σ).

Ει δι κά για τους Αξιωματι κούς των Σω μάτων (πλην Σώ μα τος Ε φο δια σμού Με τα φο-
ρών), δεν α παι τεί ται η συμ με το χή σε ε θνι κή 
ή δια κλα δι κή ά σκη ση και σε με τεκ παί δευ ση 
7-9 η με ρών.

Ε πί σης, κατ΄ ε ξαί ρε ση, εί ναι δυ να τό οι 
έ φε δροι Αξιωματι κοί να προ α χθούν, μέ χρι 
το βαθ μό του έ φε δρου Ταγ μα τάρ χη, ε φό σον 
έ χουν τα α παι τού με να προ σό ντα. Τα προ σό-
ντα προ κύ πτουν α πό τις δια δο χι κές ση μειώ-
σεις των προ τει νο μέ νων και α πό τα υ πό λοι πα 
δι καιο λο γη τι κά της πρό τα σης (διοι κη τι κή και 
ε παγ γελ μα τι κή ι κα νό τη τα, πει θαρ χί α, γραμ-
μα τι κές γνώ σεις, ζή λος υ γεί α κλπ.).

Ως έ φε δροι Αξιωματι κοί ΥΓ προ τεί νο νται 
και οι δι πλω μα τού χοι ο πλί τες Υ γειο νο μι κού, 
με την πα ρά δο ση α ντι γρά φου του πτυ χί ου 
τους στο ΣΓ ό που α νή κουν.


