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1.

ΚΟΠΟ

θνπόο ηνπ παξόληνο είλαη ε παξνρή βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ ππνςεθίσλ ζπνπδαζηώλ ζηε ρνιή
Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ θαζώο θαη ην αληηθείκελν, ην πεξηερόκελν θαη ηνλ ηξόπν
δηεμαγσγήο ησλ ζπνπδώλ.

2.

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ

Πξόδξνκνο ηεο ζεκεξηλήο ρνιήο Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ ππήξμε ην
«Πξνπαξαζθεπαζηηθό Τπαμησκαηηθώλ ρνιείνλ», ην νπνίν ιεηηνύξγεζε από ην
1884 έσο ην 1889, ζηελ Κέξθπξα.
Σν 1925 ηδξύζεθαλ δύν «ηξαηησηηθά Οηθνηξνθεία Σερληηώλ» ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε θαη έλα «ηξαηησηηθό Οηθνηξνθείν Τπαμησκαηηθώλ» ζηελ
Κεθαιιελία.
Σν 1926 ην ηξαηησηηθό Οηθνηξνθείν Τπαμησκαηηθώλ νλνκάζζεθε
«Πξνπαξαζθεπαζηηθή ρνιή Τπαμησκαηηθώλ» θαη ιεηηνύξγεζε κέρξη ην 1933.
Σν 1951, κε ην λ.1891 ηεο 28εο Ινπιίνπ, αλαζπζηάζεθε ε Πξνπαξαζθεπαζηηθή ρνιή Τπαμησκαηηθώλ θαη κεηνλνκάζζεθε ζε χολή Μονίμων Τπαξιωματικών, κε έδξα ηελ Πάηξα.

Δικ.1: Κέπκςπα

Δικ.2: Πάηπα

Σν 1953 ε έδξα ηεο ΜΤ κεηαθέξζεθε ζηε ύξν θαη από εθεί, ηέζζεξα
ρξόληα αξγόηεξα, ζηε άκν. Σν 1975 κεηαζηάζκεπζε ζηα Σξίθαια, όπνπ θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα.

Δικ.3: ύπορ

Δικ.4: Σπίκαλα

./.

-3ην κεγάιν δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ε χολή Μονίμων Τπαξιωματικών, κε πςειό αίζζεκα επζύλεο θαη κε ζπλέπεηα ζηνλ πξννξηζκό ηεο, εξγάζζεθε αζόξπβα, κεζνδηθά θαη απνδνηηθά κε γλώκνλα πάληνηε ην ζπκθέξνλ ηεο
ππεξεζίαο θαη απνηέιεζε ην ιίθλν κέζα ζην νπνίν γελλήζεθε θαη αληξώζεθε ν
Μόληκνο Τπαμησκαηηθόο ηνπ ηξαηνύ καο.
Το έμβλημα ηηρ Σσολήρ
Σν έκβιεκα ηεο ρνιήο αλαγξάθεη ην ξεηό
«ΑΠΑΝΣΧΝ ΣΙΜΙΧΣΔΡΟΝ ΠΑΣΡΙ», ην νπνίν απνηειεί
κέξνο ηεο απάληεζεο ηνπ σθξάηε ζηελ πξνηξνπή ηνπ
θίινπ ηνπ Κξίησλα λα δξαπεηεύζεη από ηε θπιαθή, κεηά
ηελ θαηαδίθε ηνπ ζε ζάλαην κε θώλεην. Φέξεη ηελ θνπθνπβάγηα, ε νπνία ζεσξνύληαλ από ηνπο αξραίνπο πξνγόλνπο καο ηεξή, ζύκβνιν ηεο ζνθίαο θαη ησλ γξακκάησλ θαη ην δηπιό πέιεθπ, εξγαιείν θαη πνιεκηθό όπιν
από ηε ιίζηλε επνρή. πκβνιίδεη δε ηελ ΙΥΤ θαη ηε ΓΤΝΑΜΗ.

3.

Δικ.5: Έμβλημα σολήρ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΥΟΛΗ

Η ΜΤ είλαη Αλώηεξε ηξαηησηηθή ρνιή Τπαμησκαηηθώλ (ΑΤ) θαη
αλήθεη ζηελ αλώηεξε βαζκίδα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Δίλαη ρεκαηηζκόο επηπέδνπ Σαμηαξρίαο θαη δηνηθείηαη από Σαμίαξρν.

4.

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ

Οη ππνςήθηνη ζπνπδαζηέο πξνέξρνληαη από ηo επηζηεκνληθό πεδίν ησλ
ζεηηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ ζπνπδώλ (2ν).
Διαδικαζία Ειζαγυγήρ
Η εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζηε ΜΤ (Όπια - ώκαηα) γίλεηαη κε ην
ηζρύνλ ζύζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, πνπ δηελεξγνύληαη θάζε ρξόλν από
ην ΤΠΠΔΘ, θαη αθνύ έρνπλ απηνί θξηζεί ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΙ ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο (ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο, πγεηνλνκηθή εμέηαζε, αζιεηηθέο δνθηκαζίεο) ηνπ
ΤΔΘΑ.
Με εγθύθιην δηαηαγή, πνπ εθδίδεηαη από ην ΓΔΔΘΑ, θαζνξίδνληαη ηα
παξαθάησ:
■
Ο αξηζκόο ησλ ζπνπδαζηώλ πνπ ζα εηζαρζνύλ ζηε ρνιή, ζηηο
θαηεγνξίεο Όπλα θαη ώματα.
■
Σα πξνζόληα πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ν ρξόλνο ππνβνιήο ηνπο.
Η ρξνληθή πεξίνδνο θαη νη δηαδηθαζίεο δηεμαγσγήο ησλ πξνθαηαξθηηθώλ
εμεηάζεσλ (ΠΚΔ), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ:
./.
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Τγεηνλνκηθή εμέηαζε.
■
Φπρνκεηξηθή δνθηκαζία, γξαπηή θαη πξνθνξηθή, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ςπρηθήο πγείαο (ΣΔΣ πξνζσπηθόηεηαο).

Δικ.6: Φςσομεηπική δοκιμαζία

■

Δικ.7: Φςσομεηπική δοκιμαζία

Αζιεηηθή δνθηκαζία.

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα θξηζνύλ ηθαλνί από ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο,
ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβιεζνύλ ζε αζιεηηθέο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο είλαη ίδηεο γηα άλδξεο - γπλαίθεο, θαη πεξηιακβάλνπλ:

Α/Α

ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ

ΟΠΛΑ

ΧΜΑΣΑ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

1.
2.
3.
4.
5.

Γξόκνο 100κ.
Γξόκνο 1.000κ.
Άικα ζε ύςνο κε θόξα.
Άικα ζε κήθνο κε θόξα.
Ρίςε ζθαίξαο (7,275
ριγ) (Μέζνο όξνο ξίςεο
κε δεμί θαη αξηζηεξό ρέξη).

16΄΄
4΄ 20΄΄
1,05κ.
3,60κ.
4,50κ.

17΄΄
4΄ 40΄΄
1,00κ.
3,60κ.
4,40κ.

Οη ππνςήθηνη έρνπλ
δηθαίσκα
κίαο πξνζπάζεηαο ζηνπο δξόκνπο θαη ηξηώλ
ζηα άικαηα θαη
ηηο ξίςεηο

Δικ.8: Αθληηική δοκιμαζία-δπόμορ 100μ

Δικ.9: Αθληηική δοκιμαζία-δπόμορ 1000μ

./.
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Δικ.10: Αθληηική δοκιμαζία - άλμα ζε ύτορ

Δικ.11: Αθληηική δοκιμαζία - άλμα ζε ύτορ

Δικ.12: Αθληηική δοκιμαζία - άλμα ζε μήκορ

Δικ.13 : Αθληηική δοκιμαζία - ζθαίπα.

Σα θξηηήξηα εηζαγσγήο ησλ ππνςεθίσλ (αλδξώλ - γπλαηθώλ) είλαη ηα
ίδηα εθηόο από ηα παξαθάησ:
■
Οη άλδξεο ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ αλάζηεκα 1,70 θαη άλσ
ελώ νη γπλαίθεο ππνςήθηνη 1,60 θαη άλσ.
■
Οη άλδξεο ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ Γείθηε Μάδαο ώκαηνο
(ΓΜ) 19-27 ελώ νη γπλαίθεο ππνςήθηνη 18 - 26.
Ο ΓΜ είλαη ην πειίθν πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηνπ βάξνπο ηνπ
ππνςεθίνπ δηα ηνπ ηεηξαγώλνπ ηνπ ύςνπο ηνπ.
Διαδικαζία Καηανομήρ – Αποθοίηηζηρ
Οη ζπνπδαζηέο εηζέξρνληαη ζηε ρνιή ζηηο θαηεγνξίεο Όπλα θαη ώματα θαη εληόο απηήο θαηαλέκνληαη ζε Γηνηθεηηθνύο θαη Σερληθνύο (Όπισλ - σκάησλ), ζην ηέινο ηνπ 2νπ έηνπο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ έηνπο γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ηερληθώλ ζπνπδαζηώλ, ησλ θαηεγνξηώλ Όπισλ θαη σκάησλ, ζηα επηκέξνπο Όπια - ώκαηα θαη
ακέζσο κεηά ε απνλνκή εηδηθνηήησλ, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα πινπνηεζεί ε εθπαίδεπζε ηνπο ζε θάζε εηδηθόηεηα.
./.

-6Οη Γηνηθεηηθνί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 3νπ έηνπο θαηαλέκνληαη, σο
Μόληκνη Λνρίεο, ζηα Όπια (Πεδηθό, Σεζσξαθηζκέλα, Ππξνβνιηθό, Μεραληθό, Γηαβηβάζεηο, Αεξνπνξία ηξαηνύ θαη σο Φξνληηζηέο ζηα Όπια) ή ώκαηα (Τιηθνύ
Πνιέκνπ, Δθνδηαζκνύ Μεηαθνξώλ, Τγεηνλνκηθνύ, Σαρπδξνκηθνύ, ηξαηησηηθώλ
Γξακκαηέσλ, Γεσγξαθηθνύ, θαη σο Φξνληηζηέο ζηα ώκαηα).

Δικ.14: Γιαδικαζία καηανομήρ

Δικ.15: Γιαδικαζία καηανομήρ

Σέινο, ζηε ρνιή εηζάγεηαη θαη εθπαηδεύεηαη αξηζκόο Διιελνθππξίσλ
ζπνπδαζηώλ θαζώο θαη αιινδαπώλ θαηόπηλ δηαθξαηηθώλ ζπκθσληώλ.

Δικ.16: Αλλοδαποι ζποςδαζηέρ

5.

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΟΤΓΑΣΩΝ

Η ΜΤ, ζύκθσλα κε ην Ν.4361/2016, είλαη Αλώηεξε ηξαηησηηθή ρνιή
Τπαμησκαηηθώλ (ΑΤ) θαη αλήθεη ζηελ αλώηεξε βαζκίδα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Η βαζηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο ρνιήο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη
σο αληηθείκελν ηε ζηξαηησηηθή επηζηήκε θαη δηεμάγεηαη κε θύξην ζθνπό ηε κάζεζε
θαη ηε γλώζε.
./.

-7Η εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ρνιήο
(Ν.4361/2016) θαη θαηαλέκεηαη ζε 6 εμάκελα (δύν αλά έηνο).

είλαη

τπιετήρ

ην 1ν θαη 2ν έηνο δηδάζθνληαη θνηλά καζήκαηα (δελ έρεη γίλεη ε θαηαλνκή ζε Γηνηθεηηθνύο - Σερληθνύο), ελώ ζην 3ν έηνο δηδάζθνληαη θνηλά θαη εηδηθά καζήκαηα ζε Γηνηθεηηθνύο - Σερληθνύο ζπνπδαζηέο.
Η εθπαίδεπζε ζηε ρνιή δηαθξίλεηαη ζε αθαδεκατθή, ζηξαηησηηθή θαη
ηερληθή.
Ακαδημαφκή Εκπαίδεςζη
Πεξηιακβάλεη καζήκαηα από ηνλ θύθιν ησλ καζεκάησλ ησλ αλσηέξσλ
εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ, ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθή παηδεία - θαιιηέξγεηα θαη
ηελ νκαιή έληαμε ησλ ζπνπδαζηώλ ζην επαγγεικαηηθό θαη ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, όπσο παξαθάησ:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Αγγιηθά
Πνιηηηθή ηζηνξία
Πιεξνθνξηθή
Γηεζλέο δίθαην
Οξγάλσζε - δηνίθεζε
Αλώηεξα καζεκαηηθά
Κνηλσληνινγία
Φπρνινγία
Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε
Φπζηθή
Γεληθέο αξρέο νηθνλνκίαο
ηαηηζηηθή

Δικ.17: Αίθοςζα διδαζκαλίαρ

Δικ.18: Αίθοςζα διδαζκαλίαρ

Σα καζήκαηα ησλ αγγιηθώλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο δηδάζθνληαη ζε όια
ηα εμάκελα εθπαίδεπζεο ζε όινπο ηνπο ζπνπδαζηέο.
Η πιεξνθνξηθή δηδάζθεηαη ζηηο αίζνπζεο πιεξνθνξηθήο από ηδηώηεο
θαζεγεηέο. Πέξα από ηηο πεξηόδνπο εθπαίδεπζεο, νη ζπνπδαζηέο θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο Η/Τ ησλ αηζνπζώλ
πιεξνθνξηθήο, είηε γηα εμάζθεζε είηε γηα πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν.

./.
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Δικ.19: Αίθοςζα πληποθοπικήρ

Τεσνική Εκπαίδεςζη
Η ηερληθή εθπαίδεπζε έρεη ζθνπό ηελ απόθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ - εκπεηξηώλ, ώζηε λα κπνξνύλ νη ζπνπδαζηέο λα θαηαλννύλ θαη λα ζπληεξνύλ ηα κέζα θαη πιηθά ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, πνπ δηαζέηεη ν Διιεληθόο ηξαηόο.
Γηεμάγεηαη ζηα εξγαζηήξηα κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο, ειεθηξνινγίαο
- ειεθηξνληθώλ, κεραλώλ ειηθνπηέξσλ, κεραλνπξγηθήο ηερλνινγίαο θαη αληνρήο
πιηθώλ θαη ζε εγγύο ζηξαηησηηθά εξγνζηάζηα.

Δικ.20: Δπγαζηήπιο εζυηεπικήρ καύζηρ

Δικ.21: Δπγαζηήπιο ηλεκηπονικών

Δικ.22: Δπγαζηήπιο ηλεκηπονικών

./.
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Δικ.23: Δπγαζηήπιο ημσανών

Δικ.24: Δπγαζηήπιο μησανών ελικοπηέπυν

Δικ.25: Δπγαζηήπιο μησανοςπγικήρ ηεσνολογίαρ

Δικ.26: ηπαηιυηικό επγοζηάζιο

ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε εληάζζνληαη θαη ηα παξαθάησ καζήκαηα:
■
Γεληθέο αξρέο κεραλνινγίαο
■
Ηιεθηξνηερλία
■
Μεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο
■
Ηιεθηξηθέο κεραλέο
■
Ηιεθηξνληθά
■
Ηιεθηξηθέο κεηξήζεηο
■
Θεξκνδπλακηθή
■
Σερληθό ζρέδην
■
Καύζηκα – ιηπαληηθά
■
ηνηρεία κεραλώλ
■
ηνηρεία ειεθηξνινγίαο
■
Μεηαιινπξγία – κεηαιινγλσζία
■
Πεηξακαηηθή αληνρή πιηθώλ
■
Φεθηαθή ηερλνινγία
■
Ηιεθηξνηερληθά πιηθά
■
Αεξνδπλακηθή – ζεσξία πηήζεσλ
■
Δκβνινθόξνη – ζηξνβηινθόξνη αεξνπνξηθνί θηλεηήξεο
■
Αεξνζθάθε – ειηθόπηεξα
■
Πλεπκαηηθά – πδξαπιηθά ζπζηήκαηα
■
Μεραλνπξγηθή ηερλνινγία
■
Οπιηθά ζπζηήκαηα
■
Τγηεηλή – αζθάιεηα εξγαζίαο
■
Πνηνηηθόο έιεγρνο
./.
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■
■

Γίθηπα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ
πζηήκαηα απηνκάηνπ ειέγρνπ
Αγγιηθή ηερληθή νξνινγία

Σηπαηιυηική Εκπαίδεςζη
Η ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε έρεη ζθνπό λα γίλεη ν ζπνπδαζηήο άξηζηνο καρεηήο θαη δηνηθεηήο ζηξαηησηηθώλ ηκεκάησλ, ηόζν ζηελ εηξήλε όζν θαη ζηνλ πόιεκν.

Δικ.27: ηπαηιυηική εκπαίδεςζη

Δικ.28: ηπαηιυηική εκπαίδεςζη

Δηδηθόηεξα, απνζθνπεί ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ ζπνπδαζηώλ ζηε
ζηξαηησηηθή δσή, ηελ αύμεζε ηεο θπζηθήο αληνρήο θαη ηεο ζσκαηηθήο ελδπλάκσζεο, ηελ εθκάζεζε ρεηξηζκνύ αηνκηθνύ νπιηζκνύ θαη εθηέιεζε βνιώλ κε ειαθξά
θαη βαξέα όπια, ζηε ζπκκεηνρή ζε πνξείεο, αζθήζεηο θιπ.

Δικ.30: Βολή πολςβολος MG 3

Δικ.29: Βολή θοπηηού οπλιζμού

Δικ.31: Ρίτη σειποβομβίδαρ

ηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε εληάζζνληαη θαη ηα παξαθάησ καζήκαηα :
./.
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■
■
■
■
■
■

Καλνληζκνί
ηξαηησηηθή ηζηνξία - γεσγξαθία
ηξαηησηηθόο πνηληθόο θώδηθαο
Ηγεζία
ηξαηεγηθή ζθέςε
Ππξνκαρηθά
Τγηεηλή - Α΄ βνήζεηεο

Δικ.32, 33: Δκπαίδεςζη ζηον εξομοιυηή βολήρ ελαθπών όπλυν.

Δικ.34: Δκπαίδεςζη ζηον πύπγο αναππίσηζηρ

Δικ.35: Υειμεπινή διαβίυζη

Η ζεξηλή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ρνιήο είλαη δηάξθεηαο κέρξη 4 εβδνκάδσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηαπιηζκό ζηελ πεξηνρή «Καλαπίηζα», ηνπ πεδίνπ βνιήο Ληηόρσξνπ.

Δικ.36: Θεπινή εκπαίδεςζη

Δικ.37: Θεπινή εκπαίδεςζη

./.
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Δικ.38: Θεπινή εκπαίδεςζη

Συμαηική Αγυγή
Η ζσκαηηθή αγσγή θαη νη αζινπαηδηέο πνπ δηεμάγνληαη ζηε ρνιή, απνζθνπνύλ ζηνλ θαηαξηηζκό εθπαηδεπηώλ ζσκαηηθήο αγσγήο, ζηελ απόθηεζε ζηαζεξήο πγείαο, ξώκεο θαη επεμίαο, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζσκαηηθώλ πξνζόλησλ,
ζηελ αλάπηπμε αγσληζηηθνύ πλεύκαηνο θαη απηνπεπνίζεζεο.
Δθηόο από ηε γεληθή ππνρξεσηηθή άζιεζε, ν θάζε ζπνπδαζηήο, αλάινγα
κε ηηο αηνκηθέο ηνπ επηδόζεηο, ζπκκεηέρεη θαη ζε αζιεηηθέο νκάδεο ηεο ρνιήο.

Δικ.39: Ομάδα ποδοζθαίπος

Δικ.40: Ομάδα πεηοζθαίπιζηρ

Δικ.41: Ομάδα καλαθοζθαίπιζηρ

Δικ.42: Ομάδα κλαζικού αθληηιζμού

Δικ.43: Ομάδα ποδηλαζίαρ

Δικ.44: Κολςμβηηική ομάδα

./.

- 13 Οη αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο ηεο ρνιήο αγσλίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο
νκάδεο ησλ άιισλ ζηξαηησηηθώλ ζρνιώλ θαη ηεο αζηπλνκίαο, ζηα πιαίζηα ησλ
αγώλσλ ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ θαη ζσκάησλ αζθαιείαο πνπ δηνξγαλώλεη ην
ΑΑΔΓ, θαζώο επίζεο ζπκκεηέρνπλ θαη ζε αγώλεο πνπ δηνξγαλώλνπλ άιινη θνξείο.

Δικ.45: Αγώνερ ζηπαηιυηικών ζσολών

Δικ.46: Λευνίδα ηπόπαιο

Δικ.47: Αγώνερ άλλυν θοπέυν

Η δηδαζθαιία ηεο ζσκαηηθήο αγσγήο δηεμάγεηαη ζε όια ηα εμάκελα θαη πεξηιακβάλεη ηα αληηθείκελα:
■
ηξαηησηηθέο γπκλάζεηο – ζηίβνο εκπνδίσλ

Δικ.48: Γιέλεςζη ζηίβος εμποδίυν

Δικ.49: Γιέλεςζη ζηίβος εμποδίυν

./.

- 14 -

Δικ.50: Γιέλεςζη ζηίβος εμποδίυν

■

Δικ.51: ηπαηιυηικέρ γςμνάζειρ

ηίβνο– θιαζζηθόο αζιεηηζκόο

Δικ.52: Γπόμορ 100μ.

■

Δικ.53: Γπόμορ 1600μ.

Αζινπαηδηέο

Δικ.54: Αγώναρ πεηοζθαίπιζηρ.

Δικ.55: Αγώναρ καλαθοζθαίπιζηρ

Πποζυπικό – Εκπαιδεςηέρ
Σν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό δηαθξίλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο:




Μόληκν (ζηειέρε ρνιήο)
Χξνκίζζην (ζηειέρε ρνιήο θαη άιισλ Μνλάδσλ, απόζηξαηνη αμθνί)
Χξνκίζζηνη ηδηώηεο θαζεγεηέο.
./.

- 15 Εκπαιδεςηικά Ταξίδια – Επιζκέτειρ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζηε ρνιή, νη ζπνπδαζηέο επηζθέπηνληαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, Μνλέο ησλ Μεηεώξσλ, ζηξαηησηηθά εξγνζηάζηα,
ρνιέο - Κέληξα θαη Μνλάδεο Όπισλ θαη σκάησλ.
Δπίζεο πξαγκαηνπνηνύλ εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ζηηο πεξηνρέο Ηπείξνπ,
Μαθεδνλίαο, Θξάθεο θαη ζηηο Μνλέο ηνπ Αγ. Όξνπο.

6.

ΓΙΑΒΙΩΗ

Όια ηα έμνδα θνίηεζεο, δηαβίσζεο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ
ζπνπδαζηώλ βαξύλνπλ ην δεκόζην θαη επηπιένλ ιακβάλνπλ κηθξό κεληαίν ρξεκαηηθό βνήζεκα, γηα κηθξνέμνδα.
Εγκαηαζηάζειρ
Η ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ εδξεύεη ζην ζηξαηόπεδν «ΚΑΒΡΑΚΟΤ» ζηα Σξίθαια από ην 1975.

Δικ.56: ηπαηοπεδο «Καβπάκος»

Δικ.57: ηπαηοπεδο «Καβπάκος»

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηξαηνπέδνπ, απνηεινύλ έλα ζπλδπαζκό παιαηώλ θαη λεόθηηζησλ θηηξίσλ, πεξηιακβάλνληαο εθηόο ησλ άιισλ, θηίξηα δηαβίσζεο ησλ ζπνπδαζηώλ, αίζνπζεο εθπαίδεπζεο, 2 θέληξα ςπραγσγίαο ζπνπδαζηώλ, θιεηζηό γπκλαζηήξην, 2 αίζνπζεο βαξώλ, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πύξγν
αλαξξίρεζεο θαη εμνκνησηή βνιήο ειαθξώλ όπισλ.

Δικ.58: Κηίπια διαβίυζηρ ζποςδαζηών

Δικ.59: Κηίπια διαβίυζηρ ζποςδαζηών

./.
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Δικ.60: Κηίπια διαβίυζηρ ζποςδαζηών

Δικ.61: Κηίπια διαβίυζηρ ζποςδαζηών

Δικ.62: Αίθοςα τςσαγυγίαρ

Δικ.63: Αίθοςα τςσαγυγίαρ

Δικ.64: Κλειζηό γςμναζηήπιο

Δικ.65: Αίθοςζα βαπών

Δικ.66: Αίθοςζα πληποθοπικήρ

./.

- 17 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ιηζόθηηζηα θηίξηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ, πνπ είλαη
πιήξσο αλαθαηληζκέλα θαη απνηεινύλ ζεκαληηθό αξρηηεθηνληθό θαη ηζηνξηθό κλεκείν γηα ηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ, θηίζηεθαλ ην 1910 ηόηε πνπ ν Διιεληθόο ηξαηόο
πξνεηνηκαδόηαλ γηα ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο.

Δικ.67: Λιθόκηιζηα κηίπια ηηρ σολήρ

Ψςσαγυγία
Γηα ηε ςπραγσγία ησλ ζπνπδαζηώλ δηαηίζεληαη αίζνπζεο, όπνπ κπνξνύλ ηηο ειεύζεξεο ώξεο λα παξαθνινπζνύλ ηειεόξαζε θαη βίληεν, λα αθνύλ κνπζηθή θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ κε δπλαηόηεηα πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν.
Λεηηνπξγεί βηβιηνζήθε κε κεγάιν αξηζκό ζπγγξακκάησλ, όπνπ νη
ζπνπδαζηέο ζπκπιεξώλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Παξάιιεια πθίζηαηαη ειεθηξνληθή
βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία νη ζπνπδαζηέο κπνξνύλ λα κειεηνύλ ηα ζπγγξάκκαηα ηεο
ρνιήο θαη βηβιία ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Σέινο νξγαλώλνληαη από ηνπο ζπνπδαζηέο νξρήζηξα, ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ρνξνεζπεξίδεο.

Δικ.68: Αίθοςζα εκδηλώζευν

Δικ.69: Υοποεζπεπίδα

./.

- 18 Άδειερ – Έξοδοι
Οη ζπνπδαζηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο, δηακέλνπλ ππνρξεσηηθά
εληόο ηεο ρνιήο. Δπηηξέπεηαη λα κέλνπλ ζηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ ηηο εκέξεο εμόδνπ ή αδείαο ηνπο, θαη εάλ επηζπκνύλ, λα ελνηθηάδνπλ δηακεξίζκαηα.
Υνξεγνύληαη θάζε ρξόλν νη παξαθάησ άδεηεο:
Υξηζηνπγέλλσλ θαη λένπ έηνπο (15 εκέξεο), Πάζρα (7 εκέξεο) θαη ζεξηλώλ δηαθνπώλ (1 κήλα πεξίπνπ).
Άδεηεο εμόδνπ θάζε Σεηάξηε, Παξαζθεπή, άββαηνθύξηαθν θαη αξγίεο.
Σηκεηηθέο άδεηεο από ηε Γηνίθεζε ηεο ρνιήο, γηα ηνπο επηηπγράλνληεο
εμαηξεηηθέο επηδόζεηο.

7.

ΔΞΔΛΙΞΗ – ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ
Σηαδιοδπομία Σποςδαζηών

Με ηελ απνθνίηεζή ηνπο από ηε ρνιή, νη ζπνπδαζηέο νλνκάδνληαη
Μόνιμοι Λοχίερ θαη ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ρνιέο εθαξκνγήο
Όπισλ - σκάησλ, ζηα νπνία εληάρζεθαλ. Δπηπιένλ, έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ
κέξνο ζε εμεηάζεηο, ζύκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηε
ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ (Δ), σο ππνςήθηνη εηδηθήο θαηεγνξίαο.

Δικ.70: Ονομαζία Μονίμυν Λοσιών

Δικ.71: Ονομαζία Μονίμυν Λοσιών

Δικ.72: Ονομαζία Μονίμυν Λοσιών

./.

- 19 Οη Μόληκνη Τπαμησκαηηθνί, κε ηελ απνθνίηεζε ηνπο από ηε ΜΤ αλαιακβάλνπλ ππνρξέσζε παξακνλήο ζην ζηξαηό γηα 5 ρξόληα.
Πξνάγνληαη ζηνλ βαζκό ηνπ Αλζππαζπηζηή, κεηά από ζπλνιηθό ρξόλν
ππεξεζίαο 9 - 12 ρξόλσλ ζηνπο βαζκνύο Λνρία - Δπηινρία - Αξρηινρία. Από ηελ
πξναγσγή ηνπο ζε Αμησκαηηθνύο, εληάζζνληαη ζηηο επεηεξίδεο απηώλ θαη εμειίζζνληαη αλάινγα.
Ιθαλόο αξηζκόο Τπαμησκαηηθώλ επηιέγεηαη, εθπαηδεύεηαη θαη επαλδξώλεη ηηο εηδηθέο δπλάκεηο σο αιεμηπησηηζηέο, θαηαδξνκείο, πεδνλαύηεο θαη βαηξαράλζξσπνη.
Δπεηδή ε ΜΤ αλήθεη ζηελ αλώηεξε βαζκίδα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη απόθνηηνη, κε ην πηπρίν ηεο ρνιήο, κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζε ΣΔΙ ή
ΑΔΙ κε κατατακτήπιερ εξετάσειρ.
Οη απόθνηηνη ηεο ρνιήο δηαζθαιίδνπλ:
Λακπξή ζηαδηνδξνκία ρσξίο δηαθνπή, κε ππεξεζηαθή θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε.
Μεηεθπαηδεύζεηο θαη εμεηδηθεύζεηο ζε επηζηήκεο θαη λέεο ηερλνινγίεο,
ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό.
Σνπνζεηήζεηο ζε ζέζεηο πξεζβεηώλ, ΝΑΣΟ, ΟΗΔ, Κύπξνπ, εηξελεπηηθώλ απνζηνιώλ θιπ.
Ανηικείμενο Επγαζίαρ
Οη Γηνηθεηηθνί Τπαμησκαηηθνί ζηηο Μνλάδεο, κπνξνύλ λα είλαη εθπαηδεπηέο, βνεζνί ζε δηάθνξα Γξαθεία, επηθεθαιήο θάπνησλ ηκεκάησλ θ.ι.π., αλάινγα
κε ηηο αλάγθεο.
Οη Σερληθνί Τπαμησκαηηθνί επηζθεπάδνπλ ην ηερληθό πιηθό ηεο Μνλάδαο
πνπ ππεξεηνύλ θαη παξάιιεια, κπνξνύλ λα είλαη επηθεθαιήο δηαθόξσλ ηκεκάησλ.
Οη Φξνληηζηέο δηαρεηξίδνληαη ηα πιηθά ηεο Μνλάδαο ηνπο.
Αποδοσέρ – Σςνηαξιοδόηηζη
Οη απνδνρέο ησλ ζηξαηησηηθώλ πεξηιακβάλνπλ ην βαζηθό κηζζό θαη ηα
επηδόκαηα (ρξόλνπ ππεξεζίαο, νηθνγελεηαθό, εμνκάιπλζεο, εηδηθήο απαζρόιεζεο
θ.ά.). Απμάλνληαη αλάινγα κε ην βαζκό, ην ρξόλν ππεξεζίαο θαη κε ηελ πξνζζήθε
δηαθόξσλ επηδνκάησλ.

8.

ΓΙΑΦΟΡΑ
Διάθοπερ Εκδηλώζειρ
Οη ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδε./.

- 20 ιώζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ πόιε ησλ Σξηθάισλ, όπσο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, δηάθνξεο εθζέζεηο, ζπλαπιίεο θιπ. Δπίζεο ε ρνιή ζπκκεηέρεη ζε παξειάζεηο ζηηο πόιεηο ησλ Σξηθάισλ, Λάξηζαο, Ισαλλίλσλ, Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο.

Δικ.73: Παπέλαζη ζε εθνικέρ εοπηέρ

Δικ.74: Παπέλαζη ζε εθνικέρ εοπηέρ

Δικ.75: Γιμοιπία επιδείξευν

Δικ.76: Γιμοιπία επιδείξευν

Δικ.77: Γιμοιπία επιδείξευν

Δικ.78: Γιμοιπία επιδείξευν

Διεθνείρ Σςνεπγαζίερ
ηα πιαίζηα ησλ δηαθξαηηθώλ ζπκθσληώλ ε ρνιή δέρεηαη, αιιά θαη
πξαγκαηνπνηεί επηζθέςεηο, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο γεληθά.
./.
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Δικ.79: Δπίζκετη αιγςπηιακήρ ανηιπποζυπείαρ

Κάζε ηξίκελν, εθδίδεηαη ε ειεθηξνληθή εθεκεξίδα «Τπαμησκαηηθόο», ε
νπνία αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο.

Δικ.80: Ηλεκηπονική εθημεπίδα «Τπαξιυμαηικόρ»

ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΜΤ, smy.army.gr, ππάξρνπλ όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρνιή.

ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΗΛ 24310742312
e-mail dsp@smy.gr
smy.army.gr

Δικ.81: Ιζηοζελίδα ηηρ σολήρ

./.

