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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Για την κάλυψη των αναγκών σε στελέχη τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλε-
μο καθιερώθηκε ο θεσμός του Δόκιμου Έφεδρου Αξιωματικού (ΔΕΑ). Οι ΔΕΑ 

λόγω του ποσοστού που κατέχουν στο συνολικό αριθμό των στελεχών του Στρατού, 
επηρεάζουν σημαντικά τη δομή και τη λειτουργικότητα των Μονάδων. Ο αριθμός 
που επιλέγεται και ο τρόπος χρησιμοποίησής τους έχουν άμεση σχέση με τη μαχη-
τική ικανότητα και ετοιμότητα των Μονάδων. 

Οι Έφεδροι Αξιωματικοί σήμερα, ως μικροί ηγήτορες, στο ανάλογο επίπεδο διοικήσε-
ως, πρέπει να έχουν προσόντα ανάλογα με αυτά των Μονίμων Αξιωματικών. Για το λόγο 
αυτό, καλούνται οι καταλληλότεροι τόσο σε επίπεδο μόρφωσης, σε ψυχική και σωματική 
υγεία, όσο και σε χαρακτήρα και ήθος.

Ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ) καλούνται από τη Στρατολογία για κατάταξη 
σε κάθε ΕΣΣΟ, στρατεύσιμοι απόφοιτοι Λυκείου και άνω. Λόγω της ιδιαίτερης εκπαίδευσης 
που πραγματοποιούν (4 μηνών περίπου ως ΥΕΑ) η διάρκεια της θητείας τους είναι 17 
μήνες. Μετά την ονομασία τους σε ΔΕΑ και για το υπόλοιπο της θητείας τους διαμένουν 
εκτός στρατοπέδου, σιτίζονται στις Λέσχες Αξιωματικών και λαμβάνουν τη χρηματική απο-
ζημίωση που αντιστοιχεί στο βαθμό τους (570 Ευρώ περίπου). Επιπλέον της αποζημίωσης 
αυτής, λαμβάνουν κατά περίπτωση το επίδομα παραμεθορίου περιοχής.

Οι επιλεγόμενοι ως ΔΕΑ έχουν την ευκαιρία:
• Να ζήσουν μία πρώτη εμπειρία διοίκησης ανθρώπων και υπευθυνότητας, η 

οποία εκτιμάται πολύ από τους μελλοντικούς εργοδότες τους
• Να βιώσουν μία στρατιωτική θητεία, με τα ανάλογα οικονομικά οφέλη
• Να συμβάλουν με την εξειδίκευση και τις γνώσεις τους στη δημιουργία ενός 

πολύτιμου δυναμικού στο Στρατό Ξηράς.
Το παραπάνω γεγονός δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλων διαδικα-

σιών επιλογής έτσι ώστε να επιλέγονται οι καλύτεροι μεταξύ των υποψηφίων και 
τα προσόντα των επιλεγομένων ΔΕΑ να είναι τα αυτά με τα προσόντα που πρέπει 
να έχουν οι Έλληνες Αξιωματικοί.

Κριτήρια Επιλογής
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως ΥΕΑ επιλέγονται οι στρατεύσιμοι με 

δείκτη μόρφωσης Λυκείου και άνω. Η επιλογή ακολουθεί την παρακάτω απόλυτη 
προτεραιότητα με την αντίστοιχη μοριοδότηση:

 Πτυχιούχοι ΑΕΙ (350 μόρια) 
 Πτυχιούχοι ΤΕΙ (250 μόρια)
 Φοιτητές ΑΕΙ (250 μόρια)
 Φοιτητές ΤΕΙ (100 μόρια) 
 Πτυχιούχοι ΙEK (50 μόρια)
 Φοιτητές ΙEK (50μόρια) 
 Απόφοιτοι ΤΕΕ Β’ Κύκλου (50 μόρια)
 Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου (50 μόρια)
Οι απόφοιτοι από τα ΑΕΙ του Εξωτερικού, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από την 
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αρμόδια ελληνική Αρχή θα μοριοδοτούνται όπως και οι απόφοιτοι των Ελληνικών 
ΑΕΙ. Οι απόφοιτοι και οι φοιτητές των μη αναγνωρισμένων ΑΕΙ του Εξωτερικού, θα 
βαθμολογούνται όπως και οι φοιτητές των Ελληνικών ΑΕΙ. 

Το απαιτούμενο ανάστημα είναι 1,65 μ. τουλάχιστον.
Για όσους επιλέγονται για Πεζικό, Ειδικές Δυνάμεις, Τεθωρακισμένα και Πυροβο-

λικό απαιτείται σωματική ικανότητα Πρώτης Κατηγορίας (ΣΙ/1).
Κατ’ εξαίρεση μπορούν να επιλέγονται ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί, σύμ-

φωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 133/2002, και πτυχιούχοι Ανωτάτων και Ανωτέρων 
Σχολών που κρίνονται δευτέρας κατηγορίας (Ι2), εφόσον το νόσημα, η πάθηση ή 
βλάβη, για τα οποία κρίθηκαν κατηγορίας Ι2, δεν τους εμποδίζει στην άσκηση των 
καθηκόντων για τα οποία προορίζονται. Εξαιρούνται οι ανήκοντες στην κατηγορία 
αυτή λόγω δυσχρωματοψίας, μονίμου συνεκτικού στραβισμού ή αναστήματος.

Οι επιλεγόμενοι, στην προηγούμενη παράγραφο ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιω-
ματικοί, κατανέμονται στα Όπλα Μηχανικού και Διαβιβάσεων, και στα Σώματα 
Εφοδιασμού-Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Τεχνικού, Υγειονομικού, Έρευνας και 
Πληροφορικής, Γεωγραφικού.

Απαιτούμενο τυπικό προσόν για την επιλογή είναι επίσης να έχουν οι υποψήφιοι  
Λευκό Ποινικό Μητρώο και να είναι υπόχρεοι ολόκληρης θητείας.

Οι έχοντες ηλικία 18-28 ετών μοριοδοτούνται με 100 μόρια και οι άνω των 28 ετών με 0 
μόρια. Οι επιθυμούντες μοριοδοτούνται με 100 μόρια ενώ οι μη επιθυμούντες με 0 μόρια. 

Οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης θητείας, οι οποίοι επιθυμούν να υπηρε-
τήσουν ως ΥΕΑ, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1559/86 στην οποία θα 
αναγράφουν ότι «Εφόσον επιλεγώ ΥΕΑ επιθυμώ να υπηρετήσω ολόκληρη θητεία 
και να ενταχθώ στον θεσμό των ΥΕΑ, σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα και Ειδικότητα». 
Κάθε υπαναχώρησή του ως προς τα δηλωθέντα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Κατηγορίες Οπλιτών που δεν προτείνονται για ΥΕΑ, έστω και αν έχουν τα τυπικά 
προσόντα που αναφέρονται παραπάνω είναι:

• Οι Ανυπότακτοι
• Οι απορριφθέντες μαθητές των ΑΣΕΙ-ΣΣΥ (μετά την εισαγωγή σε αυτές)
• Όσοι δεν έχουν καταθέσει στο Στρατολογικό Γραφείο ή στη Μονάδα κατάτα-

ξης πιστοποιητικό σπουδών. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος για λόγους 
ανώτερους της θέλησής του (γραφειοκρατική-ταχυδρομική καθυστέρηση κλπ.) δεν 
έχει δυνατότητα να καταθέσει άμεσα τον τίτλο σπουδών του υπογράφει υπεύθυνη 
δήλωση και την προσκομίζει εντός 10ημέρου

• Όσοι δηλώνουν ψευδή στοιχεία περί γραμματικών γνώσεων.
• Η κατηγορία ΥΕΑ άλλης ΕΣΣΟ, που έχουν υπηρετήσει σε προηγούμενη ΕΣΣΟ 

για οποιοδήποτε λόγο.
Διακόπτουν τη φοίτησή τους στη Σχολή Εφαρμογής του Όπλου - Σώματος που 

επιλέχθηκαν όσοι:
• Εμφανίζουν νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που αναφέρονται στο γενικό πίνακα 

με τις ενδείξεις σωματικής ικανότητας (Ι3), (Ι4) και (Ι5), σύμφωνα με όσα ορίζονται 
από τον ειδικό, για την οικεία σχολή, νόμο (άρθρο 6 του ΠΔ 133/2002)
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• Παρουσιάζουν δυσχρωματοψία, η οποία δεν διαγνώσθηκε κατά την κατάταξή τους 
• Απουσιάζουν από την εκπαίδευση περισσότερο του 1/3 του συνολικού χρόνου, 

σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό λειτουργίας της αντίστοιχης Σχολής
• Υποπίπτουν σε παραπτώματα, για τα οποία επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές μέχρι 20 

ημέρες φυλάκιση, λόγω χαρακτήρα, ήθους ή 30 ημέρες φυλάκιση και άνω συνολικά.
• Είναι υπόχρεοι μειωμένης θητείας
• Έχουν μειωμένη βαθμολογία κατά τη φοίτησή τους στις αντίστοιχες Σχολές.

Διαδικασία Επιλογής
Ο σύγχρονος Αξιωματικός ο οποίος θα κληθεί να ενεργήσει σε ένα σύγχρονο πε-

δίο μάχης, το οποίο χαρακτηρίζεται από ραγδαίες δομικές και τεχνολογικές αλλαγές, 
εκτός των κλασσικών χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να διαθέτει 
και τις απαραίτητες γνώσεις, οι οποίες θα τον καταστήσουν ικανό να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις νέες αυτές προκλήσεις.

Είναι προφανές λοιπόν και όλες οι μελέτες συγκλίνουν ότι κατά τις διαδικασίες 
επιλογής θα πρέπει να εξετάζονται: 

 Το είδος των σπουδών των υποψηφίων
 Η άριστη σωματική και ψυχική υγεία τους
 Ο δείκτης νοημοσύνης και η προσωπικότητα τους
 Ο χαρακτήρας, το ήθος και οι ηγετικές τους ικανότητες
 Η θέλησή τους να γίνουν ΔΕΑ.
Με τις ισχύουσες εξετάσεις και δοκιμασίες επιλογής εξετάζονται οι ικανότητες 

των υποψηφίων βάσει:
• Υγειονομικών εξετάσεων: Εξετάζεται η σωματική υγεία των υποψηφίων (Σω-

ματική ικανότητα).
• Αθλητικών δοκιμασιών: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες 

σύμφωνα με εκείνες που προβλέπονται για τους υποψηφίους των Ανωτάτων Στρα-
τιωτικών Ιδρυμάτων για έλεγχο της φυσικής τους κατάστασης.



�ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

• Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών (TESTS): Με τις δοκιμασίες αυτές στις οποίες πε-
ριλαμβάνονται Νοομετρική Δοκιμασία, Λεκτική δοκιμασία και Ατομική συνέντευξη 
κάθε υποψηφίου ΥΕΑ, ο ψυχίατρος εξετάζει την ψυχική υγεία και την προσωπικότητα 
των υποψηφίων, το δείκτη νοημοσύνης, το χαρακτήρα και το ήθος τους.

• Αξιολόγησης Προσόντων-Ικανοτήτων: Η ομάδα επιλογής του ΚΕΝ εκτιμά τις 
βαθμολογίες των φυσικών προϊσταμένων των υποψηφίων οι οποίες αφορούν το 
παράστημα, την εμφάνιση και τα στρατιωτικά προσόντα.

• Γραμματικών Γνώσεων: Εξετάζεται το επίπεδο μόρφωσης του κάθε υποψηφί-
ου και βαθμολογείται ανάλογα.

Η επιλογή των υποψηφίων εφέδρων διεξάγεται από τα εξής όργανα:
 Γραφείο Επιλογής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως
 Ομάδα Επιλογής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως
 Διεύθυνση Μoνίμου Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΣ (ΔΙΜΣΠΡΟ).
Αρχικά γίνεται ο διαχωρισμός των υποψηφίων σε αυτούς που διαθέτουν ή όχι 

τα τυπικά προσόντα για ΥΕΑ. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι που έχουν τα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα για ΥΕΑ υποβάλλονται στις παραπάνω επιλογικές εξετάσεις και 
δοκιμασίες. Η τελική επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω 
εξετάσεων κάθε υποψηφίου στα πλαίσια ενός συστήματος βαθμολογίας. 

Αποδοχές των ΔΕΑ
Οι αποδοχές τους καθορίζονται από τις διατάξεις του ΝΔ 334/1974, σε συνδυα-

σμό με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3205/2003 και υπολογίζονται συνολικά 



� ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

ως ποσοστό 60% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του Ανθυπολοχαγού και του 
επιδόματος εξομάλυνσης αγάμου, ήτοι 105,86 €. Σήμερα το ύψος των ακαθάριστων 
αποδοχών ενός ΔΕΑ ανέρχεται στο ποσό των 595,52 €, ενώ οι καθαρές αποδοχές 
του ανέρχονται στο ποσό των 532,43 € περίπου.

Μετέπειτα εξέλιξη των ΥΕΑ στο Στράτευμα
Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τις Σχολές Εφέδρων Αξιωματικών υποψήφιοι έφεδροι 

αξιωματικοί (ΥΕΑ), ονομάζονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί και στη συνέχεια τοποθετού-
νται στις οικείες για κάθε ειδικότητα Μονάδες των Όπλων - Σωμάτων τους, για πρακτική 
εκπαίδευση ή ειδίκευση και για συμπλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσής τους. Όσοι 
κριθούν επιτυχόντες στην πρακτική εκπαίδευση, ονομάζονται με Προεδρικό Διάταγμα 
Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί ένα μήνα πριν την απόλυσή τους και εγγράφονται ως στελέχη 
της εφεδρείας του Στρατού Ξηράς, με το βαθμό του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού.

Οι Έφεδροι Αξιωματικοί όλων των Όπλων και Σωμάτων, μπορούν να προαχθούν 
σε ανώτερους βαθμούς μέχρι το βαθμό του Λοχαγού. 

Οι Έφεδροι λοχαγοί όλων των Όπλων και Σωμάτων και Υπηρεσιών του Στρατού 
Ξηράς, δύναται να προαχθούν στον βαθμό του Ταγματάρχη, εφόσον έχουν εξαίρε-
τη εθνική, στρατιωτική και κοινωνική δράση και δεν έχουν καταληφθεί από το όριο 
ηλικίας του βαθμού αυτού, ούτε έχουν ηλικία κατωτέρα των 40 ετών.
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ΠΕΖΙΚΟ

Στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πε-
ζικού (ΣΕΑΠ) στο Ηράκλειο Κρήτης 

εκπαιδεύονται Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωμα-
τικοί (ΥΕΑ) Πεζικού [πλην των ειδικοτήτων 
Διαβιβαστή και Σκαπανέα, οι οποίοι εκπαι-
δεύονται στη ΣΔΒ (Χαϊδάρι) και το ΚΕΜΧ 
(Ναύπλιο) αντίστοιχα], Ειδικών Δυνάμεων 
(ΕΔ), Πεζοναυτών (ΠΖΝ), Στρατονομίας 
(ΣΝ), Οικονομικού (Ο), Στρατολογίας (ΣΛ), 
καθώς επίσης και του Υγειονομικού (μό-
νον όμως για την κοινή εκπαίδευσή τους, 
διάρκειας 8 εβδομάδων, ενώ στη συνέχεια 
συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στη Σχο-
λή Εφαρμογής Υγειονομικού).

Εκπαίδευση ΥΕΑ
• Η διάρκεια της εκπαίδευσής τους 

στη ΣΕΑΠ είναι 17 εβδομάδες από τις 
οποίες τις πρώτες 2 εβδομάδες εκπαιδεύονται σε αντικείμενα ώστε να καταστούν 
μαχητές, και τις υπόλοιπες 15 διδάσκονται αντικείμενα:

 Γενικών Κανονισμών, Τοπογραφίας, Διοικητικής Μέριμνας, Προκαλύψεως, 
Οργάνωσης Εδάφους, Επιτελικών θεμάτων, κ.λ.π.

 Ατομική Τακτική, Επιχειρήσεις μέχρι το επίπεδο Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζι-
κού, εκπαίδευση σε όλα τα είδη οπλισμού που διαθέτει το όπλο του Πεζικού, καθώς 
και εκτέλεση βολών. 

 Ασκήσεις επιπέδου Ομάδας - Διμοιρίας Πεζικού σε όλες τις φάσεις του αγώνα, 
είτε στις αμμοδόχους που διαθέτει η Σχολή, είτε σε Πεδία Ασκήσεων εγγύς Στρατοπέ-
δου. Επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους είναι η διεξαγωγή άσκησης επιπέδου Μηχα-
νοκινήτου Διμοιρίας σε επιλεγμένο πεδίο ασκήσεων με τη χρήση πυρών.

• Την 8η εβδομάδα εκπαιδεύσεώς τους, κατόπιν προτάσεως της Σχολής, γίνεται 
η απονομή ειδικότητας.

• Η ΣΕΑΠ έχει ως αποστολή με την παρεχόμενη εκπαίδευση στους ΥΕΑ να τους 
καταστήσει ικανούς ηγήτορες, ώστε να δύνανται να διοικούν και να εκπαιδεύουν 
τμήματα επιπέδου Διμοιρίας Πεζικού, τόσο στην ειρήνη, όσο και στον πόλεμο. Για το 
σκοπό αυτό η ΣΕΑΠ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχει 
σε αυτούς όλες τις βάσεις που απαιτούνται, ώστε σε συνδυασμό με την παρεχόμε-
νη επ΄έργω εκπαίδευσή τους στις Μονάδες και τη συμμετοχής τους στις ασκήσεις 
αυτών, να αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα του αξιωματικού.

• Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως, ονομάζονται ΔΕΑ σε ειδική 
τελετή και αποφοιτούν από τη Σχολή.
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Εκπαίδευση ΔΕΑ στις Ειδικότητες του Χειριστού Βαρέων Όπλων Πεζικού 
• Οι ΔΕΑ, στους οποίους έχει απονεμηθεί η ειδικότητα  του χειριστή Όλμων, Πο-

λυβόλων και Αντιαρματικών όπλων (Α-Τ), τα λεγόμενα Βαρέα Όπλα Πεζικού (ΒΟΠ), 
μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή συνεχίζουν την εκπαίδευση στην Πτέρυγα 
Ειδικής Εκπαιδεύσεως για χρονικό διάστημα 5 εβδομάδων, με σκοπό την εκμάθηση 
της τεχνικής και τακτικής χρησιμοποίησής 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 λόγω εκπαίδευση των ΔΕΑ, η Πτέρυγα Ειδικής Εκπαιδεύσεως είναι 
οργανωμένη σε 3 τμήματα, όπως παρακάτω:

 Τμήμα Όλμων
 Τμήμα Πολυβόλων
 Τμήμα Α-Τ όπλων 
• Επιστέγασμα της εκπαιδεύσεως των ΔΕΑ, είναι η εκτέλεση βολών με τα βαρέα 

όπλα, που πραγματοποιείται στο πεδίο βολής.
• Στους ΔΕΑ που αποτυγχάνουν στην εκπαίδευση της ειδικότητάς τους, μετά από 

πρόταση της ΣΕΑΠ, γίνεται αλλαγή της ειδικότητάς τους.
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ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ

Οι ΥΕΑ (ΤΘ) εκπαιδεύονται στη Σχολή ΤΘ ανάλογα με την ειδικότητά τους.
Στη Σχολή διδάσκονται τα παρακάτω αντικείμενα:

 Τεχνική Εκπαίδευση στο άρμα μάχης και τα οπλικά συστήματα που θα χρη-
σιμοποιήσουν στις Μονάδες εκστρατείας ανάλογα με την ειδικότητα που τους έχει 
απονεμηθεί 

 Αρματα Μ σειράς - LEOPARD
 Τακτική Εκπαίδευση
 Διοίκηση και Ηγεσία
 Γενική Στρατιωτική Μόρφωση
 Σχολείο Μαχητή
 Θέματα ΔΜ
Με το πέρας της εκπαιδεύσεώς τους και την ονομασία τους σε ΔΕΑ τοποθετού-

νται στις Μονάδες εκστρατείας όπου ασκούν τα καθήκοντα του Ουλαμαγού Μέσων 
Αρμάτων.

Ένα μήνα πριν την απόλυσή τους ονομάζονται Ανθυπίλαρχοι και εντάσσονται 
στην εφεδρεία.
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ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ

Οι ΥΕΑ (ΠΒ) κατατάσσονται στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ 
Θηβών) όπου παρακολουθούν τη βασική εκπαίδευση, ως Στρατιώτες, για 

τρεις (3) εβδομάδες.
Κατόπιν επιλογικών διαδικασιών τοποθετούνται στη Σχολή Πυροβολικού, στο Μ. 

Πεύκο, όπου εκπαιδεύονται για δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει γενικά αντικείμενα, ειδικά αντικείμενα Πυροβολικού 

και χωρίζεται σε τρεις (3) περιόδους:
 Εκπαίδευση μαχητή για δύο (2) εβδομάδες με αντικείμενα ατομικής τακτικής 

στο τέλος της οποίας υποβάλλονται στις πρώτες γραπτές δοκιμασίες για τον καθορι-
σμό της σειράς αρχαιότητας.

 Σε κοινά αντικείμενα εκπαίδευσης την 3η εβδομάδα.
 Εκπαίδευση από την 4η έως και την 13Π εβδομάδα σε αντικείμενα Πυροβολικού 

Μάχης και από την 14η έως και την 17 η, ανάλογα με την ειδικότητα που τους έχει 
απονεμηθεί από το ΓΕΣ, σε αντικείμενα Πυροβολικού Μάχης και Α/Α Πυροβολικού. 
Με τη συμπλήρωση 15 εβδομάδων εκπαιδεύσεως πραγματοποιούνται οι τελικές έγ-
γραφες εξετάσεις, προκειμένου να εξαχθεί η τελική σειρά αποφοιτήσεώς τους.

Οι ειδικότητες που απονέμονται στους ΥΕΑ (ΠΒ) είναι αυτές του Αξιωματικού 
Βολής (ΑΞΒΟΛ) Πυροβολικού Μάχης, Ουλαμαγού Αντιαεροπορικού Πυροβολικού, 
Αξκού Διαβιβάσεων και Αξκού Τοπογράφου.

Μετά την ονομασία τους σε ΔΕΑ μετατίθενται, κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ, σε Μονά-
δες εκστρατείας, πλην αυτών που τους έχει απονεμηθεί η ειδικότητα Διαβιβαστών και 
Τοπογράφων, οι οποίοι παραμένουν στη Σχολή για περαιτέρω εκπαίδευση διάρκειας 
δύο (2) και δέκα (10) εβδομάδων αντίστοιχα και στη συνέχεια μετατίθενται και αυτοί 
σε Μονάδες εκστρατείας.
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MHXANIKO

Οι επιλεγέντες ΥΕΑ (ΜΧ) εκπαιδεύονται στη Σχολή Μηχανικού, που εδρεύει στο 
Λουτράκι Κορινθίας. Επίσης εκπαιδεύονται, οι ΥΕΑ του Γεωγραφικού Σώματος και 
οι ΥΕΑ του Πεζικού και των Ειδικών Δυνάμεων με ειδικότητα Σκαπανέα. Η διάρκεια 
της εκπαίδευσής τους στη ΣΜΧ είναι 17 εβδομάδων και περιλαμβάνει κοινά αντικεί-
μενα για όλους τους ΥΕΑ των Όπλων καθώς και ειδικά αντικείμενα του Όπλου ΜΧ 
και διαχωρίζονται σε τρεις περιόδους:

Εκπαίδευση μαχητή τις πρώτες 2 εβδομάδες με αντικείμενα ατομικής τακτικής. 
Κοινά αντικείμενα εκπαίδευσης ΥΕΑ (Όπλων - Σωμάτων), που αφορούν:
Γενική στρατιωτική, τακτική, τεχνική εκπαίδευση και σωματική αγωγή με σκοπό 

τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ΥΕΑ.
Αντικείμενα ειδικής εκπαίδευσης ΥΕΑ Μηχανικού, που αφορούν:
Τακτική μηχανικού μέχρι επιπέδου Μονάδας Μηχανικού, τεχνική εκπαίδευση 

Μηχανικού σε αντικείμενα Ναρκοπολέμου, Καταστροφών, Γεφυροποιίας, Έργων 
Εκστρατείας και Μηχανημάτων Μηχανικού.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των ονομάζονται ΔΕΑ, σε ειδική τελετή, 
αποφοιτούν από τη Σχολή και μετατίθενται σε Μονάδες εκστρατείας αναλόγου Όπλου. 

Στους ΔΕΑ απονέμεται, κατόπιν προτάσεως από τις Μονάδες και αφού ολοκληρώ-
σουν τη σχετική εκπαίδευση, ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού 1 μήνα περίπου προ της 
απολύσεώς τους από τις τάξεις του Στρατού. Πριν την απόλυσή τους, η εκπαίδευσή 
τους ολοκληρώνεται στις κατά τόπους Μονάδες Επιστρατεύσεως με την παρακολού-
θηση του Σχολείου Απολυόμενων Έφεδρων Αξιωματικών.

Μετά την απόλυσή τους, οι Έφεδροι Αξιωματικοί μετεκπαιδεύονται στη Σχολή, για 
χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων, με σκοπό την ανανέωση, βελτίωση και συμπλήρωση 
γνώσεων στα νέα υλικά και μέσα που έχουν αποκτηθεί (νέα μηχανήματα μηχανικού, 
μηχανικά μέσα ναρκοπολέμου και γεφυροποιίας).
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ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η εκπαίδευση των ΥΕΑ (ΔΒ) και των ΥΕΑ ετέρων Όπλων με ειδικότητα «Δια-
βιβαστή» πραγματοποιείται στη Σχολή Διαβιβάσεων με έδρα το Χαϊδάρι 

Αττικής. Η εκπαίδευσή τους διαρκεί 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 επιλογή των ΥΕΑ (ΕΔ), σύμφωνα με την ΠΔ 4-41/2005/ΓΕΣ/ΔΕΠ/2ο, γίνεται 
από όλους τους ΥΕΑ Πεζικού που εκπαιδεύονται στη ΣΕΑΠ και δηλώνουν 

επιθυμία υπηρέτησης σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, πριν την αποφοίτησή τους 
από τη ΣΕΑΠ και κατά τη διάρκεια της 6ης εβδομάδας εκπαιδεύσεως. 

Κριτήρια επιλογής
 Αθλητική Δοκιμασία (Άριστα 60 βαθμοί).
Απαιτούμενα όρια: Δρόμος δύο (2) μιλίων (3.200 μ.) σε χρόνο μικρότερο των 

20΄(20 Βαθμοί), Κάμψεις αγκώνων: 30 επαναλήψεις τουλάχιστον, σε χρόνο 2΄(20 
Βαθμοί). Διπλώσεις του κορμού με τα χέρια στην ανάκαμψη και τα γόνατα διπλω-
μένα: 35 επαναλήψεις τουλάχιστον, σε χρόνο 2΄ (20 Βαθμοί). 

Σε περίπτωση μη επίτευξης ενός εκ των παραπάνω ορίων, ο υποψήφιος βαθ-
μολογείται με μηδέν στη συγκεκριμένη δοκιμασία. 

 Ατομική Συνέντευξη (Άριστα 20 βαθμοί).
Κατά τη διεξαγωγή της, βαθμολογούνται:
• Η εμφάνιση - παράσταση (Άριστα 5 Βαθμοί)
• Η δύναμη έκφρασης (Άριστα 5 Βαθμοί)
• Η νοημοσύνη - κρίση (Άριστα 5 Βαθμοί)
• Η αντίληψη της πραγματικότητας (Άριστα 5 Βαθμοί)
 Αξιολόγηση μεταξύ εκπαιδευομένων
Οι υποψήφιοι κατατάσσουν τους συνυποψηφίους τους, από τον καλύτερο προς 

τον χειρότερο.
 Γραμματικές Γνώσεις:
• Απόφοιτοι ΤΕΙ 5 βαθμοί
• Απόφοιτοι ΑΕΙ 5 βαθμοί
• Σε περίπτωση πτυχίου ΤΕΦΑ 5 βαθμοί.

Εκπαίδευση Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών
Οι ΔΕΑ των Ειδικών Δυνάμεων, μετά την εκπαίδευσή τους στη ΣΕΑΠ και στην ει-

δικότητα, εκπαιδεύονται στο ΚΕΑΠ στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομών 
(ΣΒΕΚ) διάρκειας 5 εβδομάδων. Όσοι αποτύχουν αποδίδονται από τις Ειδικές Δυνά-
μεις. Αυτοί που τοποθετούνται στην 2η ΜΑΛ ακολούθως εκπαιδεύονται στο Σχολείο 
Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή (ΣΒΕΑ). Επίσης, συμμετέχουν σε σχολεία επιχει-
ρησιακής εκπαίδευσης, που οργανώνονται στις πτέρυγες εκπαίδευσης των Μειζόνων 
Σχηματισμών. Στις Μονάδες συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους ως εκπαιδευόμενοι 
και εκπαιδευτές και συμμετέχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
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ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑ

Οι ΔΕΑ που υπηρετούν στη Στρατονομία προέρχονται από το Όπλο του 
Πεζικού.

Τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και η εκπαίδευση είναι τα ίδια με αυτά των ΔΕΑ 
Πεζικού.

Μετατίθενται σε μονάδες Πεζικού, όπου και υπηρετούν για 7½ μήνες.
Μετά τη συμπλήρωση των 7½ μηνών μετατίθενται σε μονάδες Στρατονομίας.
Κατά τη διάρκεια υπηρετήσεώς τους στη ΣΝ εκπαιδεύονται στο ΚΕΣΝ (Καρδίτσα) 

σε θέματα που αφορούν τη ΣΝ για χρονικό διάστημα ενός μηνός.
Η εξέλιξή τους στο στράτευμα καθώς και η μετεκπαίδευση - προαγωγή τους ως 

επιστράτων είναι ίδια με τους υπόλοιπους 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 καλλιέργεια ψυχικής αντοχής και πίστης για το αξίωμα. 

• Η απόκτηση ενσυνείδητης πειθαρχίας και στρατιωτικού πνεύματος.
• Η απόκτηση της ικανότητας να εκπαιδεύουν και να διοικούν κλιμάκια τμημάτων 

ΕΜ, επιπέδου διμοιρίας στην ειρήνη και στον πόλεμο.
• Η πλήρης γνώση των καθηκόντων αρμοδιότητας ΕΜ, που θα κληθούν να ασκήσουν.
Πλέον των κοινών αντικειμένων που διδάσκονται οι ΥΕΑ σε όλες τις σχολές ΥΕΑ, 

στη ΣΑ/ΚΚΕΜ οι ΥΕΑ εξειδικεύονται σε αντικείμενα, μηχανοδήγησης, διαχειρίσεων 
εφοδίων, υλικών και χρηματικού, αρτοποίησης, γραφείου κινήσεως, επιστράτευσης, 
μηχανογράφησης, διοικητικής μέριμνας και γενικά στην οργάνωση - αποστολή του 
Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών. 

 Τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν:
 Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη ΣΑ/ΚΕΕΜ είναι: 
• Boηθός αξιωματικού υπηρεσίας - διανυκτερεύσεως 
• Βοηθός αξιωματικού ωνίων, βολής, οπλισμού κλπ.
• Σιτιστής, συσσιτιάρχης, αρχιφύλακας, οργάνα υπηρεσίας κλπ.
• Βοηθός διμοιρίτη, βοηθός εκπαιδευτού 
 Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε Επιτελεία - Μονάδες είναι: 
• Βοηθοί τμηματαρχών σε επιτελεία Σχηματισμών
• Διμοιρίτες Διμοιριών Μεταφορών, Εφοδιασμού, Αρτοκλιβάνων, Διοικήσεως, 

ανάλογα με τη μονάδα που υπηρετούν
• Μερικοί Αξιωματικοί Επιστρατεύσεως (ΜΑΕ) ή Μερικοί Φροντιστές Επιστρατεύ-

σεως (ΜΦΕ) σε Μονάδες Επιστρατεύσεως. 
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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 Αξιωματικών 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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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Το Υγειονομικό Σώμα προκειμένου να εκτελέσει την αποστολή του στην ειρή-
νη ή σε περίοδο επιχειρήσεων, διαθέτει τις εξής, ανά ειδικότητα, κατηγορίες 

Αξιωματικών απόφοίτων της ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΣΜΥ: 
 Ιατρούς
 Οδοντίατρους
 Κτηνίατρους
 Φαρμακοποιούς
 Νοσηλευτές-τριες
 Διαχειριστές
 Διοικητικούς
 Τεχνικούς
Μέρος του διατιθέμενου αριθμού Αξιωματικών είναι ΔΕΑ.
Οι ΔΕΑ που κατανέμονται στο Υγειονομικό σε κάθε ΕΣΣΟ είναι επιστημονικό 

προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες:
 Ιατροί
 Οδοντίατροι
 Κτηνίατροι
 Φαρμακοποιοί
 Ψυχολόγοι
Τα κριτήρια - διαδικασία επιλογής είναι αρμοδιότητα του ΓΕΣ/ΔΕΠ.
Οι ΥΕΑ (ΥΓ) εκπαιδεύονται για 2 μήνες στην Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού 

(ΣΕΑΠ) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης σε αντικείμενα αρμοδιότητας Πεζικού και 2 μήνες 
στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) με έδρα την Αθήνα σε αντικείμενα αρμο-
διότητας Υγειονομικού, σε σχέση πάντα με την επιστημονική τους ειδικότητα..

Μετά την απόλυσή τους και κάθε 5 χρόνια προάγονται στον επόμενο βαθμό.
Η μετεκπαίδευση της εφεδρείας καθορίζεται πάντα σε σχέση με την ειδικότητα 

του Εφέδρου και τις υπηρεσιακές ανάγκες.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Οι υποψήφιοι ΔΕΑ προέρχονται από το Όπλο του Πεζικού και είναι τουλάχιστον 
απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Έρευνας - Πληροφορικής. 

Η επιλογή τους γίνεται από τα κέντρα κατάταξης νεοσυλλέκτων, ανάλογα με την 
επιθυμία τους εάν θέλουν να γίνουν ΥΕΑ. Εφόσον το επιθυμούν, παίρνουν μέρος σε 
αθλητικές δοκιμασίες, καθώς και σε γνωστικές και ψυχολογικές εξετάσεις (tests).

Μετά την επιλογή τους, ακολουθούν την εκπαίδευση των ΥΕΑ στην ΣΕΑΠ διαρκεί-
ας 15 εβδομάδων στα αντικείμενα εκπαιδεύσεως Σχολείου Μαχητή καθώς και στα 
αντικείμενα λοιπής εκπαιδεύσεως των ΥΕΑ. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής 
τους, ονομάζονται ΔΕΑ (Ο) και τοποθετούνται σε μονάδες Εκστρατείας (ΠΖ) της πα-
ραμεθωρίου (Έβρος - Νησιά Ανατολικού Αιγαίου) για πέντε (5) μήνες περίπου και 
ακολουθούν το πρόγραμμα των μονάδων. Κατόπιν, εκπαιδεύονται σε ΚΕΑ-Ο για έξι 
(6) εβδομάδες σε αντικείμενα του Οικονομικού Σώματος, όπως Στρατιωτικές Δαπά-
νες, Δημόσιο Λογιστικό, κλπ. Μετά την εκπαίδευσή τους τοποθετούνται σε μονάδες 
του Οικονομικού Σώματος.

Οι ΔΕΑ (Ο) εξελίσσονται κατά την διάρκεια της θητείας τους έως τον βαθμό Έφε-
δρου Ανθυπολοχαγού (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 ρόλος του δυναμικού των εφέδρων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ως 
συστατικό στρατιωτικής ισχύος, αποτελεί αντικείμενο αναφοράς από συ-

στάσεως των Ενόπλων Δυνάμεων.
Οι έφεδροι Αξιωματικοί προέρχονται από το θεσμό των ΔΕΑ, οι οποίοι όταν 

ολοκληρώσουν τη θητεία τους λαμβάνουν Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), ως έφε-
δροι Ανθυπολοχαγοί.

Τα νέα οπλικά συστήματα και η τεχνολογία απαιτούν έφεδρα στελέχη με υψηλή 
μόρφωση, διαρκή ανανέωση των γνώσεων, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των αλλα-
γών που επιφέρουν στην πολεμική τέχνη οι εξελίξεις στην τεχνολογία.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, οι έφεδροι Αξιωματικοί καλούνται να συμμετέ-
χουν σε δραστηριότητες, όπως παρακάτω:

 Εθνικές Ασκήσεις
 Μετεκπαίδευση 7-9 ημερών στο πλαίσιο των Μονάδων που είναι εντεταγμένοι
 Μετεκπαίδευση (2-3 εβδομάδων) σε Σχολεία Εφαρμογής και Κέντρα Εκπαι-

δεύσεως (Όπλο ή Σώμα) επί εξειδικευμένων αντικειμένων του Όπλου τους, προ-
κειμένου να αποκτήσουν τα προσόντα προαγωγής τους.

Οι έφεδροι Αξιωματικοί προάγονται μέχρι το βαθμό του Λοχαγού, εφόσον συ-
ντρέχουν οι σχετικές θεσμικές προϋποθέσεις, ήτοι:

 Έχουν πενταετές χρονικό διάστημα παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό
 Έχουν ηλικία μικρότερη των 40 ετών
 Έχουν συμμετάσχει εντός της τελευταίας 5ετίας σε εθνική ή διακλαδική 

άσκηση, σε μετεκπαίδευση 7-9 ημερών, ή σε εκπαίδευση στη Σχολή Εφαρμογής 
της ειδικότητάς τους (Ο-Σ).

Ειδικά για τους Αξιωματικούς των Σωμάτων (πλην Σώματος Εφοδιασμού Μεταφο-
ρών), δεν απαιτείται η συμμετοχή σε εθνική 
ή διακλαδική άσκηση και σε μετεκπαίδευση 
7-9 ημερών.

Επίσης, κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατό οι 
έφεδροι Αξιωματικοί να προαχθούν, μέχρι 
το βαθμό του έφεδρου Ταγματάρχη, εφόσον 
έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Τα προσό-
ντα προκύπτουν από τις διαδοχικές σημειώ-
σεις των προτεινομένων και από τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά της πρότασης (διοικητική και 
επαγγελματική ικανότητα, πειθαρχία, γραμ-
ματικές γνώσεις, ζήλος υγεία κλπ.).

Ως έφεδροι Αξιωματικοί ΥΓ προτείνονται 
και οι διπλωματούχοι οπλίτες Υγειονομικού, 
με την παράδοση αντιγράφου του πτυχίου 
τους στο ΣΓ όπου ανήκουν.


