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          ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

        

• Ποιους μαθητές αφορά το νέο σύστημα εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές; 

Το νέο σύστημα αφορά τους μαθητές που θα αποφοιτήσουν από το Γενικό Λύκειο τα έτη 

2016 και 2017.                                                    

 
  

• Ποιους μαθητές αφορά το νέο σύστημα εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές; 

Το νέο σύστημα αφορά τους μαθητές που θα αποφοιτήσουν από το Γενικό Λύκειο τα έτη 

2016 και 2017. 

  

• Ποια είναι τα διδασκόμενα μαθήματα στη Γ Λυκείου; 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Γ Λυκείου χωρίζονται στα μαθήματα Γενικής Παιδείας 

που διδάσκονται 17 ώρες και τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού που είναι πέντε 

σε κάθε μία από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού και διδάσκονται 15 ώρες. Τα 

μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι η Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Λογοτεχνία, τα 

Θρησκευτικά, η Φυσική Αγωγή, η Ξένη Γλώσσα, τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, η 

Ιστορία Γενικής Παιδείας και η Βιολογία Γενικής Παιδείας. 

  

• Μπορώ να επιλέξω όποια Ομάδα Προσανατολισμού θέλω στη Γ Λυκείου, ανεξάρτητα 

από την Ομάδα Προσανατολισμού που είχα επιλέξει στη Β Λυκείου; 

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορείς να επιλέξεις όποια Ομάδα Προσανατολισμού 

θέλεις, ανεξάρτητα από την επιλογή σου στη Β Λυκείου. Κάποιες, όμως, επιλογές απαιτούν 
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επιπλέον προσπάθεια. Ένας μαθητής που, για παράδειγμα, παρακολούθησε τη θεωρητική 

ομάδα προσανατολισμού στη Β Λυκείου, μπορεί στη Γ Λυκείου να παρακολουθήσει την 

Ομάδα Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών, αλλά θα πρέπει να μάθει τα Μαθηματικά 

και τη Φυσική Κατεύθυνσης της Β Λυκείου, που είναι απαραίτητα για να παρακολουθήσει 

τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και τη Φυσική Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου. 

  

• Ποιες είναι οι ομάδες προσανατολισμού της Γ Λυκείου και ποια είναι τα μαθήματα 

προσανατολισμού των ομάδων προσανατολισμού; 

Οι ομάδες προσανατολισμού είναι τρεις: 

 

 

     

 

 

      1. Ανθρωπιστικές Σπουδές. 

  

       2. Θετικές Σπουδές. 
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       3. Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής. 

  

Τα μαθήματα που διδάσκονται στις ομάδες προσανατολισμού είναι πέντε σε κάθε ομάδα 

και δεν εξετάζονται  όλα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τα 

εξής:  

 Ανθρωπιστικές  Σπουδές:   Αρχαία Ελληνικά 

                                                              Ιστορία Κατεύθυνσης 

                                                              Λατινικά 

                                                             Λογοτεχνία Κατεύθυνσης  

                                                             Κοινωνιολογία  

 

  

 Θετικές Σπουδές:    Μαθηματικά Κατεύθυνσης  

                                       Φυσική Κατεύθυνσης   

                                       Χημεία Κατεύθυνσης  

                                       Βιολογία Κατεύθυνσης  

                                       ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε                                                                                      

Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 
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 Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής: 

                                                                                                               

 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 

 ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  

 Iστορία Κατεύθυνσης 

   ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε    Προγραμματιστικό Περιβάλλον)  

 Κοινωνιολογία 

 



   
 

  6 
 

 

Κάθε μαθητής στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα επιλέξει μία ομάδα προσανατολισμού 

και θα παρακολουθήσει τα μαθήματά της και, φυσικά, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Η 

επιλογή της ομάδας προσανατολισμού θα του επιτρέψει να επιλέξει, αργότερα, ένα έως 

δύο επιστημονικά πεδία. 

  

• Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις όλων των μαθητών της Γ 

Λυκείου; 

Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στις απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις για την απόκτηση 

του απολυτηρίου Λυκείου και μετά όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στις ανώτατες 

σχολές θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

  

• Ποια είναι τα εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις σε κάθε Ομάδα 

Προσανατολισμού; 

Κάθε ομάδα Προσανατολισμού περιλαμβάνει την εξέταση: 

  

1. τη Νεοελληνική Γλώσσα, χωρίς τη Λογοτεχνία. 

  

2. Δύο βασικά μαθήματα, που οφείλουν να δώσουν στις πανελλήνιες όλοι οι υποψήφιοι 

που θα επιλέξουν αυτή την ομάδα προσανατολισμού. 

  

3.Τρία ακόμη μαθήματα,από τα οποία ο μαθητής επιλέγει να εξεταστεί σε ένα έως δύο. 

Δεν μπορεί να εξεταστεί, δηλαδή, και στα τρία μαθήματα. Η επιλογή αυτών των 

μαθημάτων θα είναι καθοριστική στην επιλογή των επιστημονικών πεδίων που μπορεί να 

δηλώσει ο υποψήφιος. 

  

Κάθε υποψήφιος για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εξετάζεται σε τέσσερα ή 

σε πέντε μαθήματα. 

 Τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα σε κάθε ομάδα προσανατολισμού: 
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Ανθρωπιστικές Σπουδές:  

Υποχρεωτικά μαθήματα: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνκά, Ιστορία Κατεύθυνσης 

Επιλεγόμενα Μαθήματα (υποχρεωτική επιλογή ενός έως δύο): Λατινικά, Βιολογία Γεν. 

Παιδείας, Μαθηματικά Γεν.Παιδείας 

  

 

Θετικές Σπουδές: 

Υποχρεωτικά μαθήματα: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Φυσική  Κατεύθυνσης, Χημεία   

Κατεύθυνσης     

Επιλεγόμενα Μαθήματα (υποχρεωτική επιλογή ενός έως δύο):   Βιολογία Κατεύθυνσης, 

Μαθηματικά Κατεύθυνσης, Ιστορία Γεν. Παιδείας 

  

 

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής:  

Υποχρεωτικά μαθήματα: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά Κατεύθυνσης,        ΑΕΠΠ 

(Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 

Επιλεγόμενα Μαθήματα (υποχρεωτική επιλογή ενός έως δύο): ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας), Βιολογία Γεν. Παιδείας, Ιστορία Γεν. Παιδείας 

  

• Πόσα και ποια είναι τα Επιστημονικά Πεδία στα οποία εντάσσονται οι σχολές; 

Τα Επιστημονικά Πεδία είναι πέντε, τα εξής: 

  

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές) 

  

2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές) 
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3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής) 

  

4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές) 

  

5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής) 

  

• Πόσα και ποια είναι τα πεδία που μπορεί να δηλώσει ένας υποψήφιος από κάθε 

κατεύθυνση; 

Κάθε ομάδα προσανατολισμού επιτρέπει στον υποψήφιο να επιλέξει ένα έως δύο πεδία 

από τρία πεδία στα οποία μπορεί να οδηγήσει η ομάδα προσανατολισμού του. Μάλιστα τα 

δύο από τα τρία πεδία κάθε ομάδας προσανατολισμού είναι το 3ο (Σπουδές Υγείας και 

Ζωής) και το 4ο (Παιδαγωγικές Σπουδές). 

 

 

Ανθρωπιστικές Σπουδές:   

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές) 

3οΕπιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής) 

4οΕπιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)  

  

Θετικές Σπουδές:  

2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)          

3οΕπιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής) 

4οΕπιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές) 

  

 

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής: 

5οΕπιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής) 
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3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής) 

4οΕπιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές) 

  

  

• Δηλαδή δεν θα έχω τη δυνατότητα να επιλέξω δύο πεδία από τα πέντε, όπως περίπου 

συμβαίνει μέχρι τώρα, αλλά θα μπορώ να επιλέξω δύο πεδία από τα τρία που επιτρέπει η 

ομάδα προσανατολισμού μου; 

Η αλήθεια είναι ότι με το προηγούμενο σύστημα δεν ήταν απολύτως ελεύθερη η επιλογή 

δύο από πέντε πεδία. Υπήρχαν κάποιοι απαγορευμένοι συνδυασμοί. Τώρα οι επιλογές 

είναι δύο από τρία πεδία. Έτσι επιλογές στις οποίες είχαν συνηθίσει οι υποψήφιοι τώρα 

είναι απαγορευμένες. Για παράδειγμα οι μαθητές των ομάδων προσανατολισμού των 

ανθρωπιστικών αλλά και των θετικών επιστημών δεν έχουν πια πρόσβαση στις οικονομικές 

σχολές. 

  

• Πώς συνδυάζονται οι Ομάδες Προσανατολισμού, τα Επιλεγόμενα Μαθήματα και οι 

επιλογές Επιστημονικών Πεδίων στη Γ Λυκείου; 

Τα σχήματα που ακολουθούν περιλαμβάνουν όλες τις επιλογές από κάθε ομάδα 

προσανατολισμού. 

  

 Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές 

στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε 

ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι 

συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει 

ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως: 

 

 

 

 

A.Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 
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β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής 

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9) 

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4) 

          4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης 

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

       

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

          2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

          3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής 

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης 

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

       

 

 

 

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

          3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής 

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9) 

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4) 

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης 
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α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής 

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

 

 

       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

  

  

 

Σημεία που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι και τα οποία παρουσιάζονται 

αναλυτικά πιο κάτω είναι: η ημερομηνία πραγματοποίησης των ιατρικών 

εξετάσεων, το όριο βάρους καθώς και τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν οι 

υποψήφιοι με τα ελλιπή δικαιολογητικά και μια σειρά από παθήσεις που 

μπορεί να φαντάζουν απλές αλλά μπορεί να αποκλείσουν έναν υποψήφιο από 

τις στρατιωτικές σχολές. 

  
Ύψος  

Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, όσοι άνδρες έχουν ανάστημα 
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μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) και όσες γυναίκες 

έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60μ).  

 

 

 

 

 

Ύψος Σχολή Ικάρων 

 Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), 

κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και 

ενενήντα εκατοστά (1,90μ) και ύψος κορμού άνω των ενενήντα επτά εκατοστών 

(97 εκ) για άνδρες και γυναίκες. 

  
Βάρος 

 Για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν, Δείκτη Μάζας 

Σώματος, (δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους τους σε χιλιόγραμμα προς 

το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα), μεταξύ 19-27, Για τις γυναίκες ο 

Δείκτης Μάζας Σώματος πρέπει να είναι μεταξύ 18-25. (Παράδειγμα: Ένας 

υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ΔΜΣ 74/(1,75 χ 1,75) 
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=24,16. 

  
Βάρος Σχολή Ικάρων 

 Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄ κατηγορίας πρέπει να 

είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το 

εκτινασσόμενο κάθισμα, σε κάθε τύπο αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα 

63,5 κιλά και μέγιστο τα 93 κιλά (ΠΔ 53/03, Αρ. 10). 

  
Δυσλεξία 

 Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, θα παραπέμπονται στις Ανώτατες 

Υγειονομικές Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού. Θα πρέπει 

δε υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους και ειδική βεβαίωση από 

Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Δ.Α.Υ., στο οποίο θα φαίνεται το είδος και το 

επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας.  
 

Όραση και στρατιωτικές σχολές 

 Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές ότι 

ακόμα και αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις μια διαθλαστική ανωμαλία στα 

μάτια όπως είναι η υπερμετρωπία, μυωπία, αστιγματισμός μπορεί να τους 

στερήσει την εισαγωγή τους. Σε κάποιες από αυτές τις σχολές η όραση πρέπει 

να είναι 10/10 χωρίς διόρθωση και σε άλλες ακόμα και εάν η όραση με 

διόρθωση (γυαλιά) είναι 10/10, αν ο υποψήφιος έχει βαθμούς πάνω από το 

ανώτερο επιτρεπόμενο όριο είναι απορριπτέος. 
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1.Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων) 

 Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 

διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό 

ισοδύναμο) 

  
2. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Μηχανικών) 

 Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 

διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό 

ισοδύναμο) 

  
3. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) 

 Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 

διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό 

ισοδύναμο) 

  
4. Αεροπορία (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) 

 Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 

διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό 
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ισοδύναμο) 

  
5. Αεροπορία (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών) 

 Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 

διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό 

ισοδύναμο) 

  
6. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Σωμάτων) 

 Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 

διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό 

ισοδύναμο) 

  
7. Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 

 Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 

διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό 

ισοδύναμο) 

  
8. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 

 Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η 

διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό 

ισοδύναμο) 

  
9. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι) 

 Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση. Όλοι οι υποψήφιοι 

των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση 

με ακτινωτή κερατοτομή. 

  
10. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί) 

 Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 

σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η 

υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι 

υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί 

διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή 

  
11. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) 

 Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 
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σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η 

υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι 

υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί 

διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή. 

  
12. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Ιπτάμενων) 

 Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 

για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από (20/20) σε κάθε οφθαλμό χωρίς 

διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της 

διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση. Δεν πρέπει να έχουν 

μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία 1,75 διοπτρίες και 

αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης, εσωφορία μέχρι 10 

διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι μία διοπτρία και εγγύς 

σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 mm. 

  
 

 

 

 

Φακοί επαφής και γυαλιά 

  
Όλοι οι υποψήφιοι που φορούν φακούς επαφής θα πρέπει να φέρουν μαζί τους 

τα διορθωτικά τους γυαλιά και όχι τους φακούς επαφής. 

  
Laser και μυωπία 

 Πολλοί υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές σχολές 

καταφεύγουν στην επέμβαση με laser ώστε να διορθώσουν τη μυωπία τους. Η 

διόρθωση με laser είναι επιτρεπτή αφού δεν απαγορεύεται από την εγκύκλιο 

για τις περισσότερες στρατιωτικές σχολές. Προσοχή θέλει η σχολή Ικάρων το 

τμήμα Ιπταμένων όπου αναφέρεται ρητά «δεν πρέπει να έχουν υποστεί 

εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε 

επέμβαση». 

  
Για τις σχολές του Ναυτικού αναφέρεται ότι δεν πρέπει να έχουν υποστεί 
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διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή. 

  
Ακουστική Οξύτητα 

 Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες 500-1000-

2000 ΗΖ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 db για το καλύτερο αυτί και τα 40 db 

για το χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000-4000-6000 ΗΖ η συνολική απώλεια 

να μην υπερβαίνει τα 270 db και στα δύο αυτιά. 

  
Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) πρέπει να έχουν τελείως 

φυσιολογική ακουστική οξύτητα, δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης 

ψυθιριστικής φωνής από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα 

χωριστά εξεταζόμενο, ακοομετρική δε πτώση οχι μεγαλύτερη από 20 db σε όλες 

τις συχνότητες. 

  
Νοσήματα και σωματικές ατέλειες 

 Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι υπάρχουν μια σειρά από 

νοσήματα και σωματικές ατέλειες που τους αποκλείουν από τις στρατιωτικές 

σχολές. Αναφέρουμε ορισμένα που είναι συνηθισμένα: 

  
Ακμή με αποστήματα,  

χρόνια ιγμορίτιδα,  

χρόνια ρινίτιδα 

 λεύκη, 

 σπίλοι εκτεταμένοι του προσώπου 

 Ακολουθούν τα νοσήματα όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο: 

  
 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία (καχεκτική κατάσταση), 

Ρευματικός πυρετός, Ρευματοειδής Αρθρίτις, χρόνιες αρθρίτιδες, νοσήματα 
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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 εχινοκόκκου 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, Διασειση κλπ), επιληψία, μυικές 

ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων. 

  
ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ψυχωσικές διαταραχές, (σχιζοφρενικές, παρανοικές 

μείζονες συναισθηματικές διαταραχές κ.α.), νοητική καθυστέρηση, νευρωσικές 

διαταραχές, εθισμός σε φάρμακα και τοξικές ουσίες, διαταραχές 

προσωπικότητας (παρανοική, σχιζοειδική, υστερική, ναρκισσιστική κλπ), 

διαταραχές του λόγου (Βατταρισμός, βραδυγλωσσία κλπ) που εμποδίζουν τη 

λεκτική επικοινωνία.  
 

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ 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 Διατρηση 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, 
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μεγάλος προγναθισμός , χρόνια ιγμορίτις.  
 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ: Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν 

μέτρια την αναπνοή, Διατρηση 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 βλεφαροσπασμός, νυσταγμός ή 

νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, χρόνιες ιρίτιδες, χοριοειδίτιδες 

και αμφιβληστροειδίτιδες και τα υπολείμματα αυτών, έλλειψη του φακού, 

αύξηση της ενδοβολβικής πιέσεως, εξόφθαλμος, χρόνια πυώδης 

δακρυοκυστίτις, μόνιμη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυικών 

σωληναρίων, εαρινός καταρρούς. 

  
 

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 Διαπλαση 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 ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ: Συγγενείς παθήσεις της καρΔιας και των 

μεγάλων αγγείων, επίκτητες βολβιδικές παθήσεις της καρΔιας και των μεγάλων 

αγγείων, πρόπτωση μιτροειδούς, χειρουργημένες ή επίκτητες παθήσεις της 
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καρΔιας και των μεγάλων αγγείων, διχλώχιν αορτική βαλβίδα, 

μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, 

μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού, ημιαποκλεισμός 

του αριστερού σκέλους του δεματίου HIS σύνδρομο WOLF PARKISON WHITE, 

παροξυντική ταχυκαρδία, μόνιμη τέλεια αρρυθμία, σύνδρομο νοσούντος 

φλεβοκόμβου, επίμονη φλεμβοκομβική βραδυκαρδία εκτός από περιπτώσεις 

τύπου καρΔιας 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 MMHG ή όταν η ελάχιστη ξεπερνάει τα 100 

MMHG), αρτηριακή υπόταση (συστολική πίεση μόνιμα μικρότερη από 90 

MMHG), περιορισμένοι κιρσοί χωρίς λειτουργικές διαταραχές.  
 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ: Οι κήλες του πρόσθιου 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, 

διαταραχές των αιμοπεταλίων (θρομβοπάθειες). 

  
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτις, επίμονη 

χρόνια οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση της σπονδυλικής στήλης 

έστω και σε μικρό βαθμό, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και ενός μόνο 

σπόνδυλου 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 



   
 

  21 
 

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 απο 5 εκατ. βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν 

επιφέρει φανερή δυσμορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, το καθ' 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 

  
α. Έντονες διαταραχές εμμήνου ρύσεως.  

β. Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων. 

 γ. Κιρσοί ή κιρσώδεις ανευρύνσεις γεννητικών οργάνων.  

δ. Βαρθολινίτιδα, Κύστη Βαρθολινείου αδένα.  

ε. Προκαρκινικές καταστάσεις έξω γεννητικών οργάνων.  

στ. Ρήξη περινέου 2ου ή 3ου βαθμού.  

ζ. Οποιαδήποτε λειτουργική διαταραχή μεγάλου βαθμού στα γεννητικά όργανα 

από χειρουργική επέμβαση.  

η. Οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτημάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες)  

θ. Ενδομητρίωση.  

ι. Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά.  

ια. Ακράτεια ούρων από υπερένταση.  

ιβ. Φυματίωση γεννητικών οργάνων.  

ιγ. Εκτομή μαστού – καλοήθη νεοπλάσματα μαστού.  

ιδ. Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάμου με ανατομική βλάβη.  

ιε. Χρωματοσωματικές ανωμαλίες.  
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ιστ. Ερμαφροδιτικές καταστάσεις. 

 ιζ. Έντονη υπερτρίχωση οφειλόμενη σε ενδοκρινολογικά αίτια. 

 ιη. Γιγαντομαστία, ανάλογη με το βαθμό που εμποδίζει την εκτέλεση της 

υπηρεσίας. 

  
Ηλικία των υποψηφίων 

 Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 (α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1992 

και μεταγενέστερα. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν: 

 1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι 

Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1990 και μεταγενέστερα. 

 2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί 

πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ 

που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μεταγενέστερα . 

 (β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μεταγενέστερα. 

 (2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της 

ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις 

εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, 

εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι 

υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1992 και 

μεταγενέστερα. 

  
Διαγωγή 

 Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. 

  
Ιθαγένεια 

 Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. 

  
Άλλες προϋποθέσεις 

  
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για μια 

σειρά από αδικήματα όπως είναι η κλοπή. Να μη διώκονται για εγκλήματα και 

να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. 

  
Άλλες σημαντικές πληροφορίες για τους υποψηφίους 
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Ψυχομετρικά τεστ 

 Η ψυχομετρική δοκιμασία συμπεριλαμβάνει γραπτές και προφορικές 

δοκιμασίες, διενεργούμενες από κατάλληλη επιτροπή, για τη διαπίστωση της 

καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

  

Τραυματισμός υποψηφίου και αθλήματα 

 Σε περίπτωση που για κάποιον -α υποψήφιο -α, προκύψει πρόβλημα υγείας ή 

γυναικολογικής φύσης, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε νέα ημερομηνία, 

οπωσδήποτε μόνο μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό και πριν 

τη διεξαγωγή κάποιου αθλήματος. Υποψήφιος -α που αγωνίστηκε σε κάποιο 

άθλημα, μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε περίπτωση τραυματισμού του, ο 

οποίος επιτόπου θα βεβαιωθεί από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η 

επανεξέταση θα λάβει χώρα σε ημερομηνία εντός του χρονοδιαγράμματος των 

ΠΚΕ και στο σύνολο των αθλητικών δοκιμασιών. 

  
Υποχρεωτική παραμονή στο σώμα 

 Οι απόφοιτοι -ες της ΣΣΑΣ πρέπει να παραμείνουν στο σώμα: 

 1.Ιατροί 12 χρόνια  

2.Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί 10 χρόνια  

4. Οικονομικοί, Στρατολόγοι –Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι, Ψυχολόγοι 8 

χρόνια. 

 Οι απόφοιτοι της ΣΑΝ 8 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής 

 Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων 8 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής 

 ΣΜΥ, ΣΤΥΑ, ΣΜΥΝ, ΣΥΔ, 5 χρόνια υποχρεωτικής παραμονής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 

  

 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) - ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 
  
(Κωδ. Μηχανογραφικού 821) 

 Η Σχολή Ικάρων είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η αποστολή της είναι: η μετά από 

κατάλληλη επιστημονική, στρατιωτική,κοινωνική και πολιτιστική εκπαίδευση, παραγωγή 

μονίμων Αξιωματικών, Ιπταμένων, Μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων εδάφους της 

Πολεμικής Αεροπορίας,οι οποίες καθορίζονται από διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 
  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 Το ελάχιστο όριο ύψους για άνδρες είναι τα 1,65 μ και για τις γυναίκες τα 1,60μ για όλες 

τις ειδικότητες. Το μέγιστο ύψος για την ειδικότητα του Ιπταμένου είναι 1,90 μ. 

 Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι 20/20 (0 βαθμοί μυωπία) για το τμήμα Ιπταμένων ενώ 

δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2,5 βαθμούς για το τμήμα Μηχανικών. Υποψήφιοι που 

έκαναν επέμβαση με LASER για διόρθωση της μυωπίας τους δε γίνονται δεκτοί στο τμήμα 

Ιπταμένων. 

 ΕΞΕΛΙΞΗ 
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Οι απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων ονομάζονται Ανθυποσμηναγοί. Οι Ανθυποσμηναγοί όλων 

των ειδικοτήτων, εκτός των ιπταμένων, τοποθετούνται σε Μονάδες της Πολεμικής 

Αεροπορίας και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ειδικότητα που έχουν εκπαιδευτεί. 

Είναι οι αφανείς ήρωες, κρυμμένοι πίσω από κάθε επιτυχημένη έξοδο του αεροσκάφους, 

είναι αυτοί που με τον επαγγελματισμό τους παρέχουν στον πιλότο την αυτοπεποίθηση να 

εκτελέσει με επιτυχία το έργο του. 
  
 

Το αεροπλάνο αποτελεί την αιχμή του δόρατος των Ενόπλων Δυνάμεων και ο χειριστής 

είναι αυτός που κατέχει την πρωτοκαθεδρία στη σχέση αυτή μεταξύ ανθρώπου και 

ιπτάμενης μηχανής. Όλοι μαζί η ομάδα εργάζεται για να πετύχει το στόχο της κι ο 

συνδετικός κρίκος, αυτός που δαμάζει την πτητική μηχανή και κάνει την προσπάθεια της 

ομάδας πραγματικότητα, είναι ο χειριστής. Γι αυτό και πολλές φορές φαντάζει ως ημίθεος 

στα μάτια των ανθρώπων. 
  
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ο πιλότος θα μπορούσε να πετάξει πολύ καλά το αεροπλάνο 

μόνο αν κατείχε κάποιες ικανότητες-χαρίσματα. Όμως σήμερα η θεωρία αυτή έχει 

ξεπεραστεί και οι ικανότητές του αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής του 

απόδοσης. Θα πρέπει να γνωρίζει την επιστήμη της ναυτιλίας, της ιατρικής, της 

μετεωρολογίας, των Η/Υ, της κατασκευής των κινητήρων, της αεροδυναμικής, του 

ηλεκτρονικού πολέμου, της βλητικής, της ψυχολογίας και τόσων άλλων. Κι σ’ όλες αυτές θα 

πρέπει να εμβαθύνει ώστε να έχει κατά νου όλες τις παραμέτρους και να λάβει τη σωστή 

απόφαση μέσα σε ένα ή δύο ή περισσότερα sec. Ο αεροπόρος με την παλιά μορφή του 

μαχητή έχει δώσει τη θέση του στον επιστήμονα που ασκεί την επιστήμη της πολεμικής 

τέχνης μαζί με όλες τις άλλες μαζί. Όμως ακόμη και μέσα από αυτή την επίσημη θεώρηση 

των πραγμάτων, αυτό το επάγγελμα καταφέρνει και διατηρεί τα στοιχεία του ρομαντισμού 

και της μοναδικότητας, ίσως γιατί λίγοι άνθρωποι έχουν το προνόμιο να πετούν με μία 

τέτοια μηχανή. 
  
Βάση αυτών των αρχών οι Ιπτάμενοι Ανθυποσμηναγοί συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους και 

αφού ολοκληρώσουν το επιχειρησιακό στάδιο τοποθετούνται σε Πολεμικές Μοίρες 

Αεροσκαφών προσφέροντας μετά από σύντομο χρονικό διάστημα τις πολύτιμες υπηρεσίες 

τους στην προάσπιση των Εθνικών μας συμφερόντων. Είναι οι αξιωματικοί που θα πάρουν 

το αεροπλάνο για να το δουλέψουν σε επίπεδο άριστο ως πτητική και πολεμική μηχανή. 
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Και το επίπεδο αυτό, όπως ήδη προανέφερα, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. 
  
Οι Ανθυποσμηναγοί ειδικότητας Ιπταμένου, εξελίσσονται μέχρι τα ανώτατες βαθμίδες της 

ιεραρχίας και ο Αρχηγός Αεροπορίας είναι πάντα Ιπτάμενος. 
  
Τέλος, το πτυχίο του επιστήμονα ιπταμένου αναγνωρίζεται από τους διεθνείς οργανισμούς. 
  
 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΚΑΡΩΝ  

 
   

• Ποιους μαθητές αφορά το νέο σύστημα εισαγωγής στις Ανώτατες Σχολές;  

Το νέο σύστημα αφορά τους μαθητές που θα αποφοιτήσουν από το Γενικό Λύκειο τα έτη 
2016 και 2017. 
 Η κατάταξη των νέων μαθητών (ανδρών-γυναικών) στην πρώτη τάξη της Σχολής Ικάρων, 
γίνεται κάθε χρόνο, ύστερα από διαγωνισμό που διενεργείται μέσω των γενικών 
εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 17 και 
21 ετών και να κατέχουν, απολυτήριο Λυκείου ή να είναι κάτοχοι τίτλου Σπουδών που να 
τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 
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Επιπλέον, οι υποψήφιοι υφίστανται ειδικές προκαταρκτικές εξετάσεις, δηλαδή λεπτομερή 
υγειονομική, αθλητική και ψυχοτεχνική εξέταση, οι οποίες διενεργούνται μετά από τις 
Γενικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ). 
  
Η εκπαίδευση στη Σχολή Ικάρων συνίσταται στην παροχή γνώσεων πανεπιστημιακού 
επιπέδου, καθώς και στην κατάλληλη Στρατιωτική Διαπαιδαγώγηση έτσι ώστε οι Ίκαροι, 
μετά την αποφοίτησή τους, να αντεπεξέρχονται με επιτυχία στο δύσκολο έργο της 
Πολεμικής Αεροπορίας 

  
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Το πρόγραμμα στρατιωτικής Εκπαίδευσης των μαθητών βρίσκεται κάτω από την εποπτεία 
της Σμηναρχίας Ικάρων. Η όλη εκπαίδευση βασίζεται στην προοδευτική ανάπτυξη 
θεωρητικών θεμάτων και στην εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων και στα τέσσερα χρόνια 
φοίτησης. 
  
Αρχίζει με τη συστηματική ενημέρωση των μαθητών, δεδομένου ότι στερούνται παντελώς 
στρατιωτικής εμπειρίας, και ολοκληρώνεται, όταν οι μαθητές αυτοί γίνουν Αξιωματικοί της 
Αεροπορίας, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που συνιστούν τα απαραίτητα στοιχεία για 
το αξίωμα που κατέχουν. 
  
Γενικά, η στρατιωτική εκπαίδευση των Ικάρων έχει ως σκοπό να διαπλάσει το χαρακτήρα 
τους και να τους διδάξει τη συνειδητή αφοσίωση στο καθήκον και στο αεροπορικό έργο. 
Στοχεύει ακόμη να αυξήσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να δημιουργήσει τη 
συνειδητή πειθαρχία, να διαμορφώσει αξίες που να συμπληρώνουν την πτητική τους 
εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή μόρφωσή τους και να τους προετοιμάσει εν γένει να 
υπηρετήσουν επάξια στις τάξεις της Π.Α. 
  
Στα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησης, η στρατιωτική εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στις ευθύνες, στις έμφυτες και επίκτητες αρετές του ηγέτη και στην παροχή πρακτικών 
γνώσεων για την οργάνωση και λειτουργία της Πολεμικής Αεροπορίας. 
  
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 

 Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση είναι υπό την Εποπτεία του Διοικητή Σμηναρχίας Ακαδημαϊκής 
Εκπαίδευσης (ΣΜΑΕΚ) και έχει σαν στόχο της να δώσει στους Ικάρους γνώσεις 
Πανεπιστημιακού επιπέδου στον τομέα της ειδικότητας τους. Παράλληλα στοχεύει στην 
καλλιέργεια της δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα, 
ώστε οι μελλοντικοί Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας να είναι σε θέση να 
αφομοιώνουν γρήγορα τις εξελίξεις στην στρατηγική την επιστήμη και την τεχνολογία. 
  
Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 4 έτη. Το Ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 
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και λήγει στις 31 Αυγούστου, χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα των 16 εβδομάδων στο τέλος 
των οποίων πραγματοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, 
είναι υποχρεωτική για τους Ικάρους. 
  
Ένας Ίκαρος θεωρείται επιτυχών, σε κάθε Ακαδημαϊκό έτος, εάν σε κάθε μάθημα 
συγκεντρώσει βαθμολογία 50% και άνω και Μέσο Όρο Βαθμολογίας Μαθημάτων 60% 
τουλάχιστον. Διαφορετικά εμπίπτει στην κατάσταση ακαδημαϊκής ανεπάρκειας. 
  
Αν ένας Ίκαρος συγκεντρώσει βαθμολογία κάτω του 50% σε λιγότερα από 3 μαθήματα ο 
Ίκαρος κρίνεται επανεξεταστέος. Αν αποτύχει σε επανεξέταση ή αν συγκεντρώσει 
βαθμολογία κάτω του 50% σε περισσότερα μαθήματα ο Ίκαρος κρίνεται αποτυχών και 
παραπέμπεται στο Συμβούλιο Ικανότητας, με το ερώτημα της παραμονής στην ίδια τάξη ή 
της απομάκρυνσης από τη Σχολή. 
  
Δεν επιτρέπεται σε Ίκαρο, να χάσει περισσότερο από ένα χρόνο, κατά την διάρκεια της 
4ετούς φοίτησης του, διαφορετικά απομακρύνεται από τη Σχολή αυτεπάγγελτα. 
  
Για την εκπαίδευση των μελλοντικών Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, η Σχολή 
Ικάρων διαθέτει τα τμήματα: 
  
Ιπτάμενος 

 Μηχανικός 

 στα οποία η εισαγωγή γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οπου ο 
αριθμός εισακτέων ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας. 
  
Επίσης η Σχολή Ικάρων διαθέτει τη δυνατότητα παραγωγής Αξιωματικών ειδικότητας 
"Ελεγκτού Αεράμυνας" ανάλογα με τις ανάγκες της ΠΑ,προερχόμενοι από Ικάρους που για 
διάφορους λόγους δεν συνεχίζουν την πτητική τους εκπαίδευση. 
  
Το είδος των μαθημάτων και άλλες δραστηριότητες των Ικάρων που έχουν σχέση με την 
ευρύτερη ακαδημαϊκή τους Εκπαίδευση είναι: 
  
 Μαθήματα ειδίκευσης 

 Αποσκοπούν να εφοδιάσουν τους Ικάρους με γνώσεις πάνω στην ειδικότητά τους και να 
καταστήσουν αυτούς επαγγελματίες. 
  
Στρατιωτικής εκπαίδευσης 

 Αποσκοπούν να καταστήσουν τους Ικάρους ενήμερους σε Στρατιωτικά θέματα και να 
προετοιμάσουν αυτούς ως προϊσταμένους, διοικητές και ηγέτες. 
  
Κοινωνικά  
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Αποσκοπούν να δώσουν στους Ικάρους στοιχεία απαραίτητα για τα μέλη μίας σύγχρονης 
κοινωνίας. 
  
Διαλέξεις γενικής μόρφωσης: 

 Οι Ίκαροι παρακολουθούν διαλέξεις διαρκείας 50 ωρών που εκτελούνται μετά το πέρας 
των εξετάσεων Β' εξαμήνου κατά τον μήνα Ιούνιο στους ΙΚ ΙV. Επιπλέον διαλέξεις Γενικής 
Μορφώσεως δίνονται στη διάρκεια του Ακαδ. Έτους για όλους τους Ικάρους 
απογευματινές ώρες μία (1) έως δύο (2) φορές την εβδομάδα από διακεκριμένους 
διαλέκτες, με βάσει μηνιαίο προγραμματισμό που εγκρίνεται από τη Σ.Ι. 
  
Ξένες γλώσσες  

Στη Σχολή διδάσκονται τέσσερις (4) ξένες γλώσσες. 
 Τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά. 
 Στο πρώτο έτος όλοι οι Ίκαροι διδάσκονται υποχρεωτικά μία εκ των προαναφερομένων, 
την οποία θα συνεχίσουν μέχρι το τέταρτο έτος. 
 Λόγω της σπουδαιότητας που δίδει η Σχολή στις ξένες γλώσσες ο συνολικός αριθμός των 
διδακτικών ωρών κάθε Ικάρου και για τα τέσσερα έτη ανέρχεται στις 500 ώρες. 
  
Φυσική Αγωγή 

 Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής κατ' εξαίρεση με τα άλλα μαθήματα, τα οποία μέσω των 
Εποπτών Ειδικοτήτων ευρίσκονται υπό την εποπτεία της ΣΜΑΕΚ, με απόφαση της Σχολής 
Ικάρων ευρίσκεται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αθλητισμού της Σμηναρχίας Ικάρων 
λόγω ειδικού αντικειμένου. 
  

Διπλωματική εργασία 

 Ο θεσμός άρχισε να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1980-1981 και σημείωσε 

μεγάλη επιτυχία. Και τούτο γιατί φανέρωσε το αξιόλογο πνευματικό επίπεδο και τις 

μεγάλες επιστημονικές δυνατότητες των Ικάρων, που κάτω από κατάλληλη καθοδήγηση 

μπορούν να αποδώσουν σημαντικά αποτελέσματα. 

 Η Δ.Ε εκπονείται από τους Ικάρους όλων των τμημάτων που λειτουργούν στη Σχολή κατά 

το τελευταίο έτος Σπουδών και με θέματα που αναφέρονται σε μαθήματα Ειδίκευσης του 

οικείου τμήματος. 

 Τις Δ..Ε. πρέπει να παραδώσουν ένα μήνα προ της αποφοιτήσεώς τους από την Σχολή. 

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία - Εξέλιξη - Προοπτική 
  

Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ν. αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας 
Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ τάξης, Πλοιάρχου ή 
Μηχανικού Ε.Ν. Επίσης μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές 
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σπουδές σε Σχολές του Εσωτερικού και Εξωτερικού σε ειδικότητες που είναι 
αναγκαίες στο χώρο της Ναυτιλίας. 
 
 

Από τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου επιλέξει τη σταδιοδρομία στη 
ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη 
συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές, σε 
ηλικία που οι περισσότεροι νέοι, οι οποίοι ακολουθούν άλλες επαγγελματικές 
κατευθύνσεις, δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ν. 
μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε 
Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία 
και την κατάλληλη επιμόρφωση. 
 
 

Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά 
δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, 
όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, 
πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς 

Δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές 
δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη 
θέληση και τη φιλοδοξία καθενός. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά 
ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές 
προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά. 
Πολλά ανώτερα και ανώτατα στελέχη, που απασχολούνται σήμερα στους 
παραπάνω κλάδους, προέρχονται από τις τάξεις των Αξιωματικών του 
Εμπορικού Ναυτικού. 

 

 

 
 

                           Θεολογία 
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 Θεολογία, ως βασική λειτουργία της συνειδήσεως της Εκκλησίας, 

αναφέρεται άμεσα στο περιεχόμενο της αλήθειας της πίστεως και είναι 

έλλογος καρπός της σπουδής και μελέτης του όλου έργου της θείας Οικονομίας, 

από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι τα έσχατα, όπως αυτό πραγματώνεται 

από την Εκκλησία στο χρόνο και την ιστορία. 

Η πραγμάτωση της ιστορικής αποστολής της Εκκλησίας συνδέθηκε με την 

πρόσληψη του κόσμου και την προσαρμογή του λυτρωτικού μηνύματός της στις 

συνθήκες και τα αιτήματα κάθε τόπου και κάθε εποχής. Η πνευματική αυτή 

διαδικασία της ιστορικής εμπειρίας της Εκκλησίας αποτυπώθηκε στη 

διατύπωση του περιεχομένου της πίστεως, στη θεσμική έκφραση των δομών 

της Εκκλησίας, στην οργάνωση της λατρείας και γενικότερα σε όλες τις μορφές 

του εκκλησιαστικού βίου, οι οποίες αποτελούν και το γνωστικό αντικείμενο 

του Τμήματος Θεολογίας.                                                                                                                                         

Οι προοπτικές για τους πτυχιούχους του Τμήματος Θεολογίας είναι ευρύτατες 

και προσδιορίζονται από την ιδιαιτερότητα της σύνθετης αποστολής της 

Θεολογικής Σχολής στον τομέα, αφ' ενός μεν της εκκλησιαστικής διακονίας, 

αφ' ετέρου δε της δημόσιας εκπαιδεύσεως. 

 

Στον τομέα της εκκλησιαστικής διακονίας οι πτυχιούχοι του Θεολογικού 

Τμήματος μπορούν να καλύψουν σημαντικές ανάγκες εφημεριακού κλήρου 

τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο Ελληνισμό της Διασποράς 

(Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Ασία), ενώ παράλληλα μπορούν να 

στελεχώσουν ως λαϊκοί διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής 

διακονίας. 
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Στον τομέα της δημόσιας εκπαιδεύσεως οι πτυχιούχοι του Θεολογικού 

Τμήματος μπορούν να ασκήσουν το διδακτικό λειτούργημα στα σχολεία Μέσης 

Εκπαιδεύσεως του δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα, σε οργανικές θέσεις 

που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και είναι κατοχυρωμένες 

από το Σύνταγμα (1975) 

 

 

 

 

Παράλληλα, το περιεχόμενο της παρεχόμενης θεολογικής, φιλοσοφικής, 

φιλολογικής, ιστορικο-αρχαιολογικής και γενικότερα ανθρωπιστικής 

μορφώσεως, προσφέρει ευρύτατες δυνατότητες περιστασιακής ή και 

μόνιμης απασχολήσεως σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου ή του 

ιδιωτικού τομέα (δημόσια διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, αρχαιολογική 

υπηρεσία, εκδοτικοί φορείς, ξεναγήσεις αρχαιολογικών χώρων, κ.τ.λ.). 

Οι ευρύτατες αυτές προοπτικές είναι βεβαίως ανάλογες και προς τις 

αντικειμενικές δυνατότητες του κάθε πτυχιούχου του Τμήματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Το Τμήμα Θεολογίας προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να 

ερευνούν την εξέλιξη και τις μορφές της συνάντησης ανάμεσα στον ανθρώπινο λόγο και τα 

γενεσιουργά γεγονότα του Χριστιανισμού. 

 

 

Η συνάντηση αυτή προσεγγίζεται κατ’ αρχάς μέσα από τη γένεση, την ιστορική πορεία και 

τη διδασκαλία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού και συσχετίζεται με τα νεώτερα φιλοσοφικά 

ρεύματα, τις επιστήμες και τις τέχνες, με τις άλλες μορφές του Χριστιανισμού και με τις 

άλλες θρησκείες και με άλλες εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου, καθώς και με τον 

σύγχρονο διεπιστημονικό διάλογο. 

 

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να συμβάλλουν εποικοδομητικά στη δημιουργία 

διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Θεολογίας, Εκκλησίας και κοινωνίας είτε υπηρετώντας το 

εκκλησιαστικό έργο ως κληρικοί και εκπαιδευτικοί, είτε ως εργαζόμενοι στον ευρύτερο 
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κοινωνικό χώρο, καθώς και στη μελέτη και ανάδειξη του πολιτισμού, που διαμορφώθηκε 

με 

Τησυμβολή της Ορθοδοξίας μέχρι σήμερα.                                                                                                                                                                                                                                                               

           

 

 

 TΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 
 Το Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, που εντάσσεται στη Σχολή Mουσικής 

Tεχνολογίας του TEI Hπείρου και έχει έδρα την Άρτα, ιδρύθηκε το 1999 (ΠΔ 200/6-9-

1999) και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000–01. Μελετά την 

πρωτοτυπία, την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των λαϊκών 

μουσικών παραδόσεων, θεμελιώνοντας πάνω της ένα πρωτότυπο παιδαγωγικό 

σύστημα μουσικής εκπαίδευσης. 

 

 

 Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος. 

 Δείτε τα διαφημιστικά σποτ με τους σπουδαστές του τμήματος: 

  Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλους τους τομείς που αφορούν στο οικείο 

γνωστικό αντικείμενο. Πιστοποιήθηκε από το ΙΤΕ (3304/21.12.00) και έκτοτε 

αναμορφώνεται συστηματικά. Η πρωτοτυπία του έγκειται στο ότι υπηρετεί έναν 

http://tlpm.teiep.gr/el/tlpm/personnel/administrative-staff/273-secretariat-personnel.html
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επιστημονικό – ερευνητικό τομέα που δεν είχε ως τώρα αυτόνομη υπόσταση μέσα 

στο ακαδημαϊκό πλαίσιο και επομένως δεν ήταν δυνατόν να οργανωθεί μόνο με 

βάση την πεπατημένη οδό. Η γνώση που το ΤΛΠΜ καλείται να μεταδώσει δεν είναι 

γνώση κωδικοποιημένη και προσβάσιμη με τους συνήθεις ακαδημαϊκούς τρόπους. 

Είναι γνώση προφορική, διαρκώς μεταλλασσόμενη, και σε φυσικές συνθήκες 

μεταδιδόμενη με τρόπο βιωματικό μάλλον παρά λογικό. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα 

σπουδών του ΤΛΠΜ συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική 

οργανοχρησίας, δίχως ωστόσο να διεκδικεί την συστηματοποίηση της μελέτης του 

μουσικού υλικού με λογικές μουσικής ακαδημίας. Προτεραιότητα δίνεται στην 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ερευνητική προσέγγιση και την εκπαιδευτική 

διαδικασία, αλλά και στους διαθεματικούς άξονες, που αναδεικνύουν το μουσικό 

φαινόμενο ως συνολικό κοινωνικό φαινόμενο. Η λειτουργική διάρθρωση διαφόρων 

μορφών μαθήματος (θεωρία, άσκηση, εργαστήριο) επιτρέπει την βέλτιστη 

οργάνωση της εκπαιδευτικής πρακτικής, για την πραγμάτωση των ως άνω στόχων. 

 Ας σημειωθεί ότι για την υλοποίηση του προγράμματος επιστρατεύτηκαν σε ρόλο 

διδάσκοντα ενεργοί μουσικοί, των οποίων η θεσμική ένταξη στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση έγινε με την πρωτότυπη διατύπωση νομοθετικού πλαισίου για την νέα 

κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡΔΙΠ), που προέκυψε με 

πρωτοβουλία του ΤΛΠΜ. 

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ενεκρίθησαν από το ΥΠΕΠΘ την 

πρώτη χρονιά της λειτουργίας του Τμήματος (ΠΔ 119/19-5-2003). 

 Σήμερα φιλοξενείται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στο campus των 

Κωστακιών Άρτας και διαθέτει μια πλειάδα εργαστηρίων μουσικής, οργανωμένο 

εργαστήριο μουσικής πληροφορικής, αυτόνομο οργανοποιείο, καθώς και πλήρως 

εξοπλισμένο studio ηχογράφησης. 

 Η Κεντρική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και το Αρχείο Μουσικής που ιδρύθηκε με 

πρωτοβουλία του Τμήματος φιλοξενούν πλούσιο έντυπο και ηχητικό υλικό 

τεκμηρίωσης των γνωστικών πεδίων που αυτό θεραπεύει. 

 Το Τμήμα δρομολόγησε νωρίς έναν γόνιμο διάλογο με την επιστημονική κοινότητα. 

Συνέδρια, ημερίδες, κύκλοι σεμιναρίων και εκδόσεις απέκτησαν έκτοτε υπόσταση 

θεσμική, με την υποστήριξη του Προγράμματος Αναμόρφωσης ΠΠΣ. Αξιόλογη είναι 

επίσης η δράση του Τμήματος σε επίπεδο μουσικών παραγωγών (κύκλος Ανοιχτών 

Πυλών, συναυλίες, happenings, ραδιοφωνικές εκπομπές κλπ.).    Πρόγραμμα Σπουδών 
 Αντικείμενο Σπουδών 

 Αντικείμενο Σπουδών 
 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 
 Πίνακας Μαθημάτων 

 Προγράμματα Σπουδών 
 Κατηγοριοποίηση μαθημάτων – ποιοτικά δεδομένα 
 Ομάδες μαθημάτων Επιλογής Υποχρεωτικών 

http://tlpm.teiep.gr/el/syllabus-list-map.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/discipline.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/discipline/25-discipline.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/student-calendar.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/student-calendar/184-2011-02-17-22-16-45.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/table-of-courses.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/table-of-courses/580-2017-03-20-07-24-30.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/table-of-courses/64-omades-mathimaton.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/table-of-courses/63-akolouthies-mathimaton-epilogis.html
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 Περιγράμματα Μαθημάτων 
 Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής ΙΙΙ 
 Θεωρία της λαϊκής μουσικής Ι - Μουσική δεξιότητα I 
 Ηχητικός πολιτισμός 
 Ζητήματα μουσικής κριτικής - Μουσικά σύνολα V 
 Πτυχιακή εργασία 
 Πρακτική άσκηση 
 Ψηφιακός ήχος 
 Χορός και κοινωνία 
 Χορός και ελληνικός λαϊκός πολιτισμός 
 Τροπικότητα και εναρμόνιση ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IV 
 Τροπικότητα και εναρμόνιση Ι - Μουσική δεξιότητα ΙΙΙ 
 Τεχνικές ηχοληψίας & ηχογράφησης 
 Στοιχεία βυζαντινής μουσικής – Ψαλτική 
 Στοιχεία Ακουστικής & Οργανοποιία 
 Πολιτιστική διαχείριση 
 Ο κώδικας midi στην μουσική πληροφορική 
 Νέος Ελληνισμός: πολιτική ιστορία, ιδεολογία & νομοθεσία 
 Μουσική πληροφορική 
 Μουσική παραγωγή 
 Μουσική παιδαγωγική ΙΙ 
 Μουσική παιδαγωγική Ι 
 Μουσική καταγραφή 
 Μουσικές του κόσμου 
 Μουσικές ταυτότητες 
 Μέσα μαζικής ενημέρωσης και μουσική 
 Μεθοδολογία της έρευνας 
 Μακάμ και μορφολογία ΙΙ - Μουσική δεξιότητα VΙ 
 Μακάμ και μορφολογία Ι - Μουσική δεξιότητα V 
 Λόγιοι Έλληνες συνθέτες 
 Λόγια μουσική της Ανατολής 
 Λόγια δυτική μουσική 
 Λαϊκές & παραδοσιακές ορχήστρες - Μουσικά σύνολα I 
 Ιστορική τεκμηρίωση και μουσική έρευνα 
 Ιστορία των θεσμών του ελληνικού κράτους 
 Ιστορία και Πολιτισμοί 
 Θεωρία της λαϊκής μουσικής ΙΙ - Μουσική δεξιότητα IΙ 
 Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής IΙ 
 Ζητήματα ελληνικής λαϊκής μουσικής I 
 Ελληνική δισκογραφία - Μουσικά σύνολα II 
 Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία 
 Διοικητικοί & οικονομικοί μηχανισμοί στα Βαλκάνια (15ος-20ός αι.) 
 Διδακτική του οργάνου - Μουσική δεξιότητα VΙΙ 
 Ανθρωπολογία της μουσικής 
 Αισθητική της λαϊκής μουσικής - Μουσικά σύνολα IΙΙ 
 Αισθητική και παιδαγωγική - Μουσικά σύνολα ΙV 

 Οργάνωση μαθημάτων ανά εξάμηνο 
 Πρόγραμμα σπουδών ανά έτος 

 Συμπληρωματικά στοιχεία 
 Προαιρετικά μαθήματα 
 Τα εργαστήρια της Μουσικής δεξιότητας 
 Συμπληρωματικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών 

 

 
   Tμήμα Mουσικών Σπουδών του  

           Iονίου Πανεπιστημίου 

http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/125--iv.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/124-2011-02-03-23-26-01.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/123-2011-02-03-23-25-38.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/122-2011-02-03-23-25-22.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/113-2011-02-03-23-19-36.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/112-2011-02-03-23-18-46.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/106--i.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/104-2011-02-03-23-16-06.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/103--midi-.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/102--iv-.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/435-modality-and-harmonizaton-.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/100--i-ii.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/99-2011-02-03-23-14-55.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/98-elements-of-acoustics.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/97--i.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/96-midi-code.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/95--a-ii.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/94--a-i.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/93--i-vii.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/92-2011-02-03-23-13-18.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/91-2011-02-03-23-13-03.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/90--i-ii.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/89-2011-02-03-23-12-23.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/88-2011-02-03-23-11-44.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/87-2011-02-03-22-54-21.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/86-2011-02-03-22-54-01.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/85-2011-02-03-22-53-44.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/84-2011-02-03-22-53-27.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/83--a-ii.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/82--a-i.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/81-2011-02-03-22-52-15.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/80-2011-02-03-22-51-27.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/79-2011-02-03-22-51-08.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/78--ii.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/77--i.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/76--a-.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/75-2011-02-03-22-49-55.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/74-2011-02-03-22-49-36.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/73-2011-02-03-22-49-15.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/70-2011-02-03-22-48-10.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/69-2011-02-03-22-45-53.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/68-2011-02-03-22-45-16.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/67-2011-02-03-22-44-52.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/66--i.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/courses-description/65--i.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/by-semester.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/by-semester/62-course-list.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/more-info.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/more-info/425-proairetika.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/more-info/424-ergasthria.html
http://tlpm.teiep.gr/el/studies/more-info/61-more.html
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Tο Tμήμα Mουσικών Σπουδών του Iονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί στην Kέρκυρα από τον Oκτώβριο του 1992 με βάση 

ένα πολυδύναμο πενταετές πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει πέντε γνωστικά πεδία της μουσικής θεωρίας και πράξης: 

 Aνώτερα Θεωρητικά της Μουσικής (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα) και Μουσική Σύνθεση 

 Πρακτική της Μουσικής Ερμηνείας (Εκτέλεση μουσικών οργάνων, Μονωδία, Διεύθυνση μουσικών συνόλων) 

 Παιδαγωγική της Μουσικής 

 Mουσική Tεχνολογία 

 Μουσικολογία (Συστηματική Μουσικολογία, Ιστορική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία) 

 

Αρχείο PDF 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
Είναι το μόνο μουσικοεκπαιδευτικό ίδρυμα στην Eλλάδα που προσφέρει πλήρη κατάρτιση σε σπάνιους και μοναδικούς 

κλάδους όπως η Παλαιά Mουσική, το Εκκλησιαστικό Όργανο, η Tζάζ και η Hλεκτροακουστική Mουσική. 

 

Eίναι το μόνο ελληνικό ίδρυμα που διαθέτει πλήρες πρόγραμμα και υποδομή Mουσικής Aκαδημίας σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

H υιοθέτηση του Eυρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Mονάδων (E.C.T.S.) επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση φοιτητών 

από και προς τα κυριότερα μουσικοεκπαιδευτικά ιδρύματα της Eυρώπης και την πλήρη ισοτιμία και αντιστοιχία των 

πτυχίων του Tμήματος με τα ευρωπαϊκά, και κατ' επέκταση τα αμερικανικά ανώτατα πτυχία Κονσερβατόριων, Mουσικών 

Aκαδημιών και Mουσικών Πανεπιστημιακών Σχολών. 
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Ένας υποψήφιος φοιτητής επιλέγει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών διότι: 

1. Είναι το μόνο Τμήμα Μουσικών Σπουδών που ανήκει σε Πανεπιστημιακή Σχολή (Σχολή Μουσικής και 

Οπτικοακουστικών Τεχνών), η οποία περιέχει τη «Μουσική» στον τίτλο της. Συνεπώς, αποφοιτώντας θα έχω 

δίπλωμα και από Πανεπιστημιακή Μουσικό Τμήμα και από Πανεπιστημιακή Μουσική Σχολή. 

2. Είναι το μόνο Μουσικό Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου που προσφέρει σπουδές σε τρεις θεσμοθετημένες 

κατευθύνσεις: Μουσική Σύνθεση, Μουσική Εκτέλεση και Μουσικές Επιστήμες. Συνεπώς αποτελεί τον ιδεώδη 

συνδυασμό ανάμεσα σε ένα Πανεπιστήμιο και μια Μουσική Ακαδημία. 

3. Είναι το μοναδικό Τμήμα, στο οποίο η διδασκαλία των οργάνων προσφέρεται ως επίσημη κατεύθυνση που 

αναγράφεται στο πτυχίο, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα. 

4. Είναι το μοναδικό Τμήμα που διαθέτει ολοκληρωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (σε μεταπτυχιακό 

και διδακτορικό επίπεδο). 

5. Στις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνονται σπάνια διδακτικά αντικείμενα: Τζαζ, Παλαιά Μουσική, 

Εκκλησιαστικό Όργανο, Μουσική για φιλμ, τηλεόραση, χορό, κλπ, Μουσική Τεχνολογία και Ηλεκτρονική Μουσική, 

Μουσικοθεραπεία, Ακουστική Οικολογία, κ.α. 

6. Είναι το μόνο από τα τέσσερα Μουσικά Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων που έχει αξιολογηθεί και μάλιστα 

με εξαιρετικά επαινετικές κρίσεις (σημειωτέον ότι οι αμερικανοί αξιολογητές το έχουν συγκρίνει με τα Μουσικά 

Τμήματα του Ηarvard και Yale –  

7. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προβλέπει δωρεάν σίτιση και στέγαση φοιτητών. 

8. Είναι ένα Τμήμα που στεγάζεται στο επιβλητικό Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας, σε ένα νησί γεμάτο ζωντάνια και 

εκδηλώσεις, που συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με την ιστορική και υψηλής αισθητικής πόλη του λίκνου της 

Νεοελληνικής Μουσικής. 

9. Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος διδάσκουν ήδη σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, της υπόλοιπης Ευρώπης και των Η.Π.Α. 

10. Είναι το Τμήμα με τη μεγαλύτερη και πιο δυναμική καλλιτεχνική παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι 

το μόνο Ελληνικό Πανεπιστημιακό Τμήμα που διαθέτει μόνιμη Συμφωνική Ορχήστρα, Χορωδία, σύνολο Τζαζ, σύνολο 

Παλαιάς Μουσικής και σύνολο Μουσικής Δωματίου, μέσω των οποίων οι φοιτητές μας συμμετείχαν επανειλημμένα 

σε κορυφαίες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα (φεστιβάλ Αθηνών, φεστιβάλ Δημητρίων, Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Μπενάκη, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, κ.α.) και στο εξωτερικό 

(Παρίσι, Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Βενετία, κ.α.). 

11. Είναι το Τμήμα που βρίσκεται στην πρωτοπορία της Μουσικολογικής έρευνας, με πολυάριθμες εκδόσεις (μεταξύ 

άλλων των περιοδικών Μουσικός Λόγος και Μουσικός Ελληνομνήμων) και δισκογραφήσεις. 

 

 

 

 Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 
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 Σπουδές Φυσικοθεραπείας  
 

Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον αναγνωρισμένες και ταχέως αναπτυσσόμενες 

ιατρικές μεθόδους αποθεραπείας. 

 Αυτό το γεγονός καθιστά την εξειδίκευση και την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού που 

στελεχώνει τους χώρους όπου εφαρμόζονται οι φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι πιο απαραίτητη από ποτέ. 
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Επαγγελματική Αποκατάσταση 

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας»  μπορείς να εργαστείς στο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους χώρους όπου παρέχονται φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες, υπό την 

επίβλεψη πτυχιούχου Φυσικοθεραπευτή, όπως: 

·         Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας 

·         Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (ατόμων με κινητικές αναπηρίες) 

·         Κ.Α.Π.Η. 

·         Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών 

·         Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης 

·         Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα 

·         Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως 

·         Αθλητικά Σωματεία 
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