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ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ 1ΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΕΔΙΟΤ 

Προϋποθέςεισ για τρατιωτικέσ χολέσ 

 

  Να είλαη Έιιελαο ην γέλνο.  

  Να είλαη θάηνρνο απνιπηεξίνπ Λπθείνπ κε δηαγσγή ηνπιάρηζηνλ ΚΟΜΙΑ.  

  Να έρεη ειηθία απφ 17 κέρξη 21 εηψλ.  

  Να έρεη αλάζηεκα πάλσ απφ 1,70 κέηξα γηα άληξεο θαη πάλσ απφ 1,60 γηα ηηο γπλαίθεο θαη Βάξνο: 

ΓΜ γηα άλδξεο: 19-27, γηα γπλαίθεο: 18-25.  

  Να είλαη πγηήο κε άξηηα ζσκαηηθή δηάπιαζε.  

  Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ή δηψθεηαη γηα δηάθνξα εγθιήκαηα.  

  Να ππνζηεί επηηπρψο ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηε ρνιή θαη πεξηιακβάλνπλ 

ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο, πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη αζιεηηθέο δνθηκαζίεο  

Για ηον έλεγσο ηηρ 

αθληηικήρ επίδοζηρ, οι 

ςποτήθιοι ςποβάλλονηαι 

ζηα εξήρ αγυνίζμαηα: 

 

ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ 

Ε/ΟΠΛΑ 

ΝΔ, Ι,ΙΠΣ 

ΜΤ/ΟΠΛΑ 

Ε/ΧΜΑΣΑ 

Ι/,ΗΥ,Α,ΑΝ,ΜΤ/ΧΜΑΣΑ,ΜΤΝ 

ΣΤΑ,ΤΔ 

α. Γξφκνο 100 κ.                                         16 ́  17΄΄ 

β. Γξφκνο 1.000 κ.   4 ́ θαη 20  ́ 4΄ΚΑΙ 30΄΄ 

γ. Άικα ζε χςνο κε θφξα 1,05 κ 1,00κ. 

δ. Άικα ζε κήθνο κε θφξα  3,60 3,60 

ε. Ρίςε ζθαίξαο (7,275 

ριγ.)  κε ην δεμί θαη ην 

αξηζηεξφ ρέξη  

4,50 κ 4,40 

η. Διεχζεξε θνιχκβεζε 

50 κ. γηα ΝΓ, Ι/ΙΠΣ, 

ΜΤΝ 

2΄ 2΄ 

 

ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

1.α. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008 - 2009 ζηα Αλψηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά 

Ιδξχκαηα – Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ (ΑΔΙ - ΑΤ), επί ηνπ 

εθάζηνηε θαζνξηδφκελνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη μέσπι ποζοζηού ηπιάνηα πένηε επί 

ηοιρ εκαηό (35%), εηζάγνληαη, θαηά ζεηξά επηηπρίαο, νη αλήθνληεο ζηηο παξαθάησ 

εηδηθέο θαηεγνξίεο: 

i. Σέκνα πολςηέκνυν. 

ii. Σέκνα οικογενειών με ηπία παιδιά. 

β. Επί ηος ανυηέπυ ποζοζηού (35%) και μέσπι ποζοζηού δέκα επί ηοιρ εκαηό 

(10%) επ’ απηνχ, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν, εηζάγνληαη, θαηά 

ζεηξά επηηπρίαο, νη αλήθνληεο ζηηο παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο: 

i. Σέκνα ή αδελθοί αναπήπυν και ηπαςμαηιζθένηυν ζε πολεμικέρ επισειπήζειρ, 

καθώρ και ζηπαηιυηικών θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εηξεληθήο 

πεξηφδνπ, οι οποίοι έσοςν αναπηπία ζε ποζοζηό εξήνηα επηά επί ηοιρ εκαηό (67%) 

και άνυ, λόγυ παθήζεώρ ηοςρ ζε διαηεηαγμένη ςπηπεζία και ένεκα αςηήρ. 

ii. Σέκνα ηυν θανόνηυν ζηπαηιυηικών ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηνλ πφιεκν ή 
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ζηελ εηξήλε θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο θαη έλεθα απηήο. 

iii. Σέκνα Ελλήνυν Μόνιμυν ηπαηιυηικών, εθέδπυν και κληπυηών νπιηηψλ, 

πος ζςμμεηείσαν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηα πνιεκηθά γεγνλφηα ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ απφ ηελ 20ή Ινπιίνπ έσο ηελ 20ή Απγνχζηνπ 1974 ζηελ Κύππο, θαζψο θαη 

ζηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ην 1964 ζηελ Σπιεξία θαη Λεπθσζία θαη ην 1967 

ζηελ Κνθίλνπ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο ηεο Κχπξνπ. 

γ. Οι Έλληνερ - ίδερ ηος εξυηεπικού, ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 1351/1983 

(ΦΔΚ 56Α), φπσο νη δηαηάμεηο απηνχ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2327/1995 (ΦΔΚ 156Α) θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2517/1997 (ΦΔΚ 160 Α), επηθπιαζζνκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 παξ. Α1 θαη 4 ηνπ Ν. 2552/1997 (ΦΔΚ 266 Α). 

2. ε πεξίπησζε χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ ππνςεθίνπο ηεο 
γεληθήο ζεηξάο, πιελ ηεο θαηεγνξίαο 1α.γ.» 

ΦΟΙΣΗΗ 

Η Γηεχζπλζε πνπδψλ ηεο ρνιήο δηαηξείηαη ζε Σκήκαηα Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: α. 

Σκήκα Τγεηνλνκηθνχ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα Σκήκαηα: Ιαηξηθνχ, Οδνληηαηξηθνχ, Φαξκαθεπηηθνχ, 

Κηεληαηξηθνχ θαη Ψπρνινγηθνχ. β. Σκήκα Λνηπψλ σκάησλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην Σκήκα 

ηξαηνινγηθνχ-ηξαηησηηθψλ Ννκηθψλ πκβνχισλ θαη ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ.  

Η θοίηηζη ζηη σολή δηαξθεί φζν δηαξθεί ε θνίηεζε ζηηο αληίζηνηρεο ρνιέο θαη Σκήκαηα ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλαπηζηεκίνπ Θεζ/ληθεο, δειαδή 6 ρξφληα γηα ην Ιαηξηθφ, 5 γηα ην Κηεληαηξηθφ, 

Οδνληηαηξηθφ θαη Φαξκαθεπηηθφ Σκήκα θαη 4 σπόνια για ηα Σμήμαηα Φςσολογικού, ηπαηολογικού 

-ηπαηιυηικών Νομικών ςμβούλυν (Ν) θαη Οηθνλνκηθνχ.  

Σο ανώηαηο σπονικό όπιο θοίηηζηρ ζηε Α, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο, είλαη φζα ηα 

ρξφληα θνίηεζεο ζην ΑΠΘ, πξνζαπμεκέλν θαηά δχν ρξφληα.  

Δθφζνλ θάπνηνο καζεηήο ππεξβεί ην παξαπάλσ ρξνληθφ φξην δηαγξάθεηαη απφ ηε Α, αιιά θαη απφ 

ηελ αληίζηνηρε ρνιή - Σκήκα ηνπ ΑΠΘ. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζην 

Γεκφζην γηα θάζε ρξφλν πνπ θνίηεζε ζηε Α. Σα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ κφλνλ ζηελ πεξίπησζε 

δηαγξαθήο θάπνηνπ καζεηή γηα ιφγνπο πγείαο. 

Η εκπαίδεςζη ηυν Μαθηηών είναι Ακαδημαφκή και ηπαηιυηική.  

Η Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο αληίζηνηρεο ρνιέο θαη Σκήκαηα ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, φπσο αθξηβψο πξαγκαηνπνηείηαη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο. Η 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Α.  

ΕΞΟΔΑ 

Όλα ηα έξοδα θοίηηζηρ ζηη σολή (διαμονή, διαηποθή κηλ) βαπύνοςν ηο Δημόζιο. Δπηπιένλ νη 

καζεηέο ηεο Α ιακβάλνπλ κεληαίν ρξεκαηηθφ βνήζεκα. 

ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ 

 Οη απφθνηηνη ηεο ρνιήο είλαη ππνρξεσκέλνη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο λα παξακείλνπλ ζηηο ηάμεηο 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ: Οη Ιαηξνί γηα 12 ρξφληα, νη Κηελίαηξνη, Οδνληίαηξνη θαη Φαξκαθνπνηνί γηα 

10 ρξφληα θαη νη Ψπρνιφγνη, ηξαηνιφγνη-ηξαηησηηθνί Ννκηθνί χκβνπινη θαη Οηθνλνκηθνί γηα 8 

ρξφληα.  

ΙΕΡΑΡΥΙΑ 
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Οη Μαζεηέο πνπ απνθνηηνχλ κε επηηπρία απφ ηε Α νλνκάδνληαη Ανθςπολοσαγοί, ημαιοθόποι ή 

Ανθςποζμηναγοί, αλάινγα κε ηνλ Κιάδν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη (ηξαηφο 

Ξεξάο, Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ή Πνιεκηθή Αεξνπνξία αληίζηνηρα).  

Σν ψκα ηξαηνινγηθνχ - ηξαηησηηθψλ Ννκηθψλ πκβνχισλ είλαη Κνηλφ ψκα ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ. Οη Αμησκαηηθνί ηνπ ψκαηνο νλνκάδνληαη Ανθςπολοσαγοί θαη κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ 

ζε Μνλάδεο - Τπεξεζίεο θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 

ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Δάλ θάπνηνο καζεηήο απνθνηηήζεη απφ ην Σκήκα ηξαηνινγηθνχ - ηξαηησηηθψλ Ννκηθψλ πκβνχισλ 

ηεο Α, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ; 

Όρη, δηφηη ππάξρεη αζπκβίβαζην κεηαμχ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Αμησκαηηθνχ απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ δηθεγφξνπ απφ ηελ άιιε. 

Πψο κπνξεί θάπνηνο λα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξαηησηηθνχ Γηθαζηή; 

ηε Α δελ ππάξρεη Σκήκα απφ ην νπνίν λα απνθνηηνχλ ηξαηησηηθνί Γηθαζηέο. Οη απφθνηηνη ηνπ 

Σκήκαηνο ηξαηνινγηθνπ-ηξαηησηηθψλ Ννκηθψλ πκβνχισλ ηεο Α δελ ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο 

ηεο ηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θάπνηνο ηξαηησηηθφο Γηθαζηήο ζα πξέπεη λα 

επηηχρεη ζε ζρεηηθφ δηαγσληζκφ, ν νπνίνο πξνθεξχζζεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. Η 

ζρεηηθή πξνθήξπμε αλαθέξεη θάζε θνξά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. 

Δίλαη δπλαηή ε εηζαγσγή επηιαρφλησλ ζηε Α;  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα ΑΔΙ – ΑΤ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008 – 2009, βάζεη ηνπ Ν. 3648/2008, 

ΦΔΚ 38/Α΄, δελ είλαη πιένλ δπλαηή ε εηζαγσγή ππνςεθίσλ σο επηιαρφλησλ γηα πιήξσζε ηπρφλ θελψλ 

ζέζεσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ κε παξνπζηάζεσο, παξαηηήζεσο ή απνκαθξχλζεσο ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ θξηζεί εηζαθηένη ζηηο ρνιέο απηέο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εθδφζεθαλ 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ – ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

 

Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κπνξείηε λα ηα απνζηείιεηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή λα ηα 

πξνζθνκίζεηε απηνπξνζψπσο ζηε δηεχζπλζε: 

 ηπαηιυηική σολή Αξιυμαηικών υμάηυν, Πλήθυνορ Γεμιζηού 2, Σ.Κ. 54638, Θεζζαλονίκη.  

 

Δίλαη δπλαηή ε εηζαγσγή επηιαρφλησλ ζηε Α;  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα ΑΔΙ – ΑΤ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008 – 2009, βάζεη ηνπ Ν. 3648/2008, 

ΦΔΚ 38/Α΄, δελ είλαη πιένλ δπλαηή ε εηζαγσγή ππνςεθίσλ σο επηιαρφλησλ γηα πιήξσζε ηπρφλ θελψλ 

ζέζεσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ κε παξνπζηάζεσο, παξαηηήζεσο ή απνκαθξχλζεσο ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ θξηζεί εηζαθηένη ζηηο ρνιέο απηέο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εθδφζεθαλ 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
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