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Σκοπός

Η Αποστολή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων είναι να παρέχει στο Στρατό Ξηράς τους Μονίμους Αξιωματικούς των Οπλων και των Σωμάτων.

Για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής, η Σχολή εκπαιδεύει και διαπαιδαγωγεί τους Ευέλπιδες σε τρόπον ώστε: 
Να διευρύνει τις γενικές γνώσεις τους παρέχοντας την απαιτούμενη Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση εκ του κύκλου των μαθημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων. 
Να παρέχει την απαιτούμενη γενική Στρατιωτική Εκπαίδευση ώστε οι εξερχόμενοι Αξκοί να έχουν τη δυνατότητα, σε πρώτη φάση, να παρακολουθήσουν
και να αφομοιώσουν την Ειδική Εκπαίδευση του Oπλου ή Σώματος στο οποίο θα καταταγούν και, αργότερα, την Ανωτέρα Στρατιωτική Εκπαίδευση. 
Να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε οι νέοι Αξιωματικοί να έχουν αποκτήσει σε υψηλό βαθμό τα
απαραίτητα προσόντα για να καταστούν άριστοι ηγήτορες, υπέροχου χαρακτήρα, εξαιρέτων γνώσεων και υψηλού βαθμού σωματικής και ψυχικής αντοχής.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Μετά την αποφοίτηση του από τη Σχολή ο Εύελπις ονομάζεται Ανθυπολοχαγός και σταδιοδρομεί ως μόνιμος αξιωματικός του Στρατού, έχοντας υποχρέωση
παραμονής στο στράτευμα τουλάχιστον 12 χρόνια. Η βαθμολογική εξέλιξη του ως αξιωματικού ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Ανθυπολοχαγός: 3
έτη Υπολοχαγός: 4 έτη Λοχαγός: 5 έτη Ταγματάρχης: 4 έτη Αντισυνταγματάρχης: 5 έτη Συνταγματάρχης: 3 έτη Ταξίαρχος: 2 έτη Υποστράτηγος: 2 έτη
Αντιστράτηγος: Αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας Στρατηγός: Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επίσης, ο Εύελπις έχει δυνατότητα περαιτέρω
εκπαίδευσης σε Σχολές του εσωτερικού και του εξωτερικού, προκειμένου να ασκηθεί στη χρή-
ση των όπλων και των συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας. Εάν το επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
της χώρας. Η εγγραφή και η φοίτηση ρυθμίζεται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για κάθε ίδρυμα. Οι αξιωματικοί υπηρετούν κατά μέσο όρο τρία
χρόνια σε κάθε Φρουρά σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, αλλά τους δίνονται και ευκαιρίες για τοποθετήσεις σε θέσεις Πρεσβειών, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, κτλ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΥΕΛΠΙΣ

Κάθε υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι για να γίνει Εύελπις χρειάζονται τα παρακάτω:

Να είναι Έλληνας το γένος. 
Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. 



Να έχει ηλικία από 17 μέχρι 21 ετών. 
Να έχει ανάστημα πάνω από 1,65 μέτρα για άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες. 
Να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση. 
Να είναι άγαμος. 
Να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. 
Να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και
αθλητικές δοκιμασίες. 

Ειδικές προϋποθέσεις που αποκλείουν του υποψηφίους 
Οι υποψήφιοι της ΣΣΕ θα πρέπει:

Να μην έχουν καταδικαστεί σε εγκληματική ποινή για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία ή για παράβαση των Νόμων
περί προστασίας της Χώρας, του ποιλιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών και ούτε να έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από
αυτά τα εγκλήματα. 
Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα. 
Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους ή εξέλθει του Στρατεύματος ή Σχολής των Ενόπλων Δυνάμεων για λόγους πειθαρχίας ή άλλης αιτίας. 
Να μη φαίρονται οτι ανήκουν σε θρησκευτικές αιρέσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν άνδρες και γυναίκες σε όλες τις Σχολές και Τμήματα, η δε εισαγωγή των επιτυχόντων υποψηφίων θα
γίνει ανεξάρτητα φύλλου και ποσοστού θέσεων γυναικών ή ανδρών. 
Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), που προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που
περιλαμβάνει: 
Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. 
Υγειονομικές εξετάσεις. 
Αθλητικές δοκιμασίες. 
Οι διαδικασίες, για κάθε μια από τις ανωτέρω εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων που περιγράφονται. 
Ειδικότερα οι δηλώσαντες σαν δεύτερη ή τρίτη προτίμηση τις Σχολές του Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) θα εξετάζονται στη συνέχεια από αυτές και στο κολύμπι,
εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι από τη Σχολή πρώτης προτιμήσεως στις αθλητικές, Ψυχοτεχνικές και ιατρικές εξετάσεις. 
Ομοίως, όσοι από τους υποψηφίους έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/Τμήμα Ιπταμένων σαν δεύτερη ή τρίτη προτίμηση, θα υποστούν στη συνέχεια
επιπλέον ειδικές δοκιμασίες, που προβλέπονται για τους Ιπτάμενους με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί κατάλληλοι στις αθλητικές, Ψυχοτεχνικές και
ιατρικές εξετάσεις που υπέστησαν στη Σχολή πρώτης προτιμήσεως.

ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Ψυχοτεχνική διαδικασία, θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή αρμοδίων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες θα υποβληθούν σε γραπτή
δοκιμασία (TEST Προσωπικότητος) για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και καταλληλότητας αυτών για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα γίνει με βάση το ΠΔ 426/84 στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, όπως θα καθορισθεί στο Πρόγραμμα ΠΚΕ των
Σχολών. 





ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορείς να φύγεις όποτε θέλεις. Πριν την ορκωμοσία χωρίς οικονομική επιβάρυνση αλλά και μετά σε οποιοδήποτε έτος και αν είσαι, με κάποια
οικονομική επιβάρυνση. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, αναφέρεις στον Διοικητή του Λόχου σου και αυθημερόν εγκρίνεται από την Σχολή. Παραλαμβάνεις
τα έγγραφα που είχες καταθέσει την ημερομηνία κατατάξεως, υπογράφεις Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης και φεύγεις από την σχολή αυθημερόν. Εάν δεν
είσαι 18 ετών, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον κηδεμόνα σου.

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν μου παρουσιασθεί σοβαρό πρόβλημα υγείας στην ΣΣΕ τι θα συμβεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διαγράφεσαι από την ΣΣΕ αλλά μπορείς να εγγραφείς κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Υπ. Παιδείας στην αμέσως επόμενη Σχολή που είχες
δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο σου, στην οποία έχεις συγκεντρώσει τουλάχιστον την συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σαν Αξκός μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, υπάρχει η δυνατότητα για απόκτηση δεύτερου πτυχίου σε άλλο ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού ανάλογα με το Όπλο-Σώμα και με χορήγηση
εκπαιδευτικής άδειας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (ΗΠΑ - Ευρωπαϊκές Χώρες)

5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια άλλα Σώματα υπάρχουν που οι Αξκοί τους είναι απόφοιτοι της ΣΣΕ και πως μπορεί να μεταταχτεί κάποιος σ’ αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Σώμα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας (μετάταξη στον βαθμό του Υπολοχαγού μετά την απόκτηση πτυχίου Τοπογράφου Μηχανικού του ΕΜΠ),
το Σώμα Έρευνας Πληροφορικής (μετάταξη στον βαθμό του Λοχαγού μετά την απόκτηση Master της Επιστήμης Η/Υ, Επιχειρησιακής Έρευνας, Στατιστικής ή
Management) και το Ελεγκτικό Σώμα (μετάταξη στον βαθμό του Λοχαγού.) Και στα τρία αυτά Σώματα η επιλογή γίνεται με ειδικές εξετάσεις που
διεξάγονται κάθε χρόνο.

6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Το πρόγραμμα της ΣΣΕ μοιάζει με το πρόγραμμα των άλλων ΑΕΙ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσον αφορά την Ακαδημαϊκή εκπαίδευση ΝΑΙ, καθ’ όσον διδάσκονται μαθήματα από όλες σχεδόν τις σχολές ΑΕΙ. Σαν Στρατιωτική Σχολή όμως
υπάρχει ειδικό πρόγραμμα (στρατιωτική εκπαίδευση – βολές – αθλητισμός – θερινή διαβίωση, κλπ) που ακολουθείται επακριβώς.

7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε έχουν έξοδο οι Ευέλπιδες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι έως Κυριακή βράδυ. Σε ορισμένες περιπτώσεις δίδονται άδειες εξόδου την Τετάρτη απόγευμα μέχρι βράδυ για τους
Ευέλπιδες που διακρίνονται στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και στον αθλητισμό.

8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Γίνονται ταξίδια και συνεργασία με Σχολές άλλων χωρών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή:

α. Οι Ευέλπιδες επισκέπτονται αξιοθέατα του Λεκανοπεδίου Αττικής, πραγματοποιούν ταξίδια σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και συμμετέχουν σε θεατρικές
παραστάσεις (Θέατρα Αθηνών – Επιδαύρου) και μουσικές εκδηλώσεις (Μέγαρο Μουσικής.)

β. Κάθε χρόνο 8-10 αντιπροσωπίες των 4-5 μαθητών, επισκέπτονται για 4-5 ημέρες ξένες χώρες (Ευρώπης και ΗΠΑ) για ενημέρωση ή συμμετέχουν σε
αθλητικούς αγώνες Στρατιωτικών Ακαδημιών ξένων χωρών για απόκτηση σημαντικών εμπειριών για τη ζωή τους. Η Σχολή φιλοξενεί αντίστοιχες
αντιπροσωπίες μαθητών στρατ. Σχολών ξένων χωρών.

9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε παίρνουν άδεια οι Ευέλπιδες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε Χριστούγεννα (15 ημέρες) Πάσχα (8 - 10 ημέρες) και καλοκαίρι (30 - 40 ημέρες)

10. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είδη χορηγούνται στους Ευέλπιδες;



ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στους Ευέλπιδες χορηγούνται σχεδόν τα πάντα (στρατιωτικές στολές, βιβλία-γραφική ύλη, χαρτοφύλακας, φόρμες γυμναστικής, κλπ.)

11. ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα παίρνω κάποιο χρηματικό βοήθημα όσο θα είμαι Εύελπις ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, Θα παίρνεις κάθε μήνα, για τις ατομικές σου ανάγκες, ένα μικρό βοήθημα που είναι σήμερα περίπου 110 €. Επιπλέον τα ατομικά είδη για
ένα νέο (είδη καθαριότητας, φαγώσιμα, κ.λ.π), πωλούνται στα κυλικεία της Σχολής σε πολύ χαμηλές τιμές.

12.ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως θα μάθω για την εγκύκλιο Διαγωνισμού Εισαγωγής Σπουδαστών στην σχολή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στις αρχές κάθε έτους (περίπου στο τέλος Φεβρουαρίου), κοινοποιείται η εγκύκλιος του ΥΠΕΘΑ η οποία έχει όλες τις πληροφορίες για τους
υποψήφιους σπουδαστές στις Στρατιωτικές Σχολές.

Η εγκύκλιος διανέμεται σε όλες τις Νομαρχίες τις χώρας και στα Λύκεια. Από εκεί μπορείτε να τις παραλάβετε για να ενημερωθείτε. Επίσης καταβάλλεται
προσπάθεια από φέτος η εγκύκλιος να μπει και στο Internet στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (www.mod.mil.gr).

13.ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει κάποιο πληροφοριακό φυλλάδιο για την ΣΣΕ και που μπορώ να το βρω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην σελίδα που βρίσκεσαι. Απλά ακολούθα τις οδηγίες που υπάρχουν και για να το φορτώσεις στον Η/Υ
σου. Το φυλλάδιο αυτό ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

14.ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε γίνονται οι προκαταρκτικές εξετάσεις; Τι περιλαμβάνουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι εξετάσεις που υποβάλλεται υποχρεωτικά ο υποψήφιος για τις Στρατιωτικές Σχολές για να κριθεί
κατάλληλος για αυτές. Είναι ενιαίες για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές που σημαίνει ότι τις περνάς μια φορά στην Σχολή 1ης προτίμησης και κρίνεσαι για όλες
τις υπόλοιπες που έχεις δηλώσει στην Αίτηση & Μηχανογραφικό. Διαρκούν πέντε (5) ημέρες, διεξάγονται συνήθως τον μήνα Ιούλιο και περιλαμβάνουν:

α. Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (διάρκεια 2 ημέρες, έγγραφες και συνέντευξη από ειδική επιτροπή)

β. Υγειονομικές εξετάσεις (διάρκεια 2 ημέρες, στο 414 ΣΝΕΝ και 401 ΓΣΝΑ)

γ. Αθλητικές δοκιμασίες (διάρκεια 1 ημέρα, δρόμος 100 και 1000 μ. Ύψος - μήκος –σφαίρα)

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΠΚΕ μπορείτε να μάθετε από την εγκύκλιο του ΥΠΕΘΑ.

15. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις εισαγωγικές των ΑΣΕΙ που ζητούνται είναι δύσκολο να τα βρω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι είναι πολύ απλά πιστοποιητικά που ζητούνται και εκδίδονται πολύ εύκολα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες – Δήμους του Κράτους.

Για την ΣΣΕ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

O Αίτηση με τις Στρατιωτικές Σχολές που επιθυμείτε. (Είναι έντυπο που υπάρχει στην Εγκύκλιο του ΥΠΕΘΑ)

O Τέσσερις (4) φωτογραφίες για την Παραγωγική Σχολή 1ης προτίμησης.

O Φωτοαντίγραφο απολυτήριου, για υποψήφιους παλαιοτέρων ετών, με διαγωγή τουλάχιστων ‘Κοσμία’.

O Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

O Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ότι είναι Έλληνας το γένος.

O Πιστοποιητικό πολυτέκνου εάν είσαι στην ειδική κατηγόρια πολυτέκνων.



16.ΕΡΩΤΗΣΗ: Αποτυγχάνουν πολλοί υποψήφιοι στις ΠΚΕ, είναι δύσκολες; Χρειάζεται κάποια προετοιμασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι οι ΠΚΕ είναι απλές και τα ποσοστά αποτυχίας είναι μικρά.

Στις ψυχομετρικές πρέπει να είσαι ήρεμος και να απαντήσεις ελεύθερα στις ερωτήσεις που σου υποβάλλονται. Οι ειδικοί επιστήμονες (ψυχολόγοι,
ψυχίατροι) έχουν τον πρώτο λόγο.

Στις υγειονομικές εξετάσεις θα διαπιστωθεί η καλή σωματική σου υγεία που είναι απαραίτητη για τον Στρατό, όπως καταλαβαίνεις.

Στις αθλητικές δοκιμασίες χρειάζεται να κάνεις προετοιμασία – προπόνηση στα αθλήματα που θα αγωνισθείς, έτσι ώστε να περάσεις τα όρια που υπάρχουν.
Ιδιαίτερα απαιτείται προπόνηση για αγύμναστα ή υπέρβαρα ή αδύναμα άτομα

17.ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των ΠΚΕ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο τέλος κάθε εξετάσεως βγαίνουν και τα αποτελέσματα για την καταλληλότητα κάθε υποψηφίων. Υπόψη ότι μόνο τους κατάλληλους
υποψήφιους λαμβάνει υπόψη του το ΥΠΕΠΘ για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές.

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών

Η ΣΣΕ είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα του κράτους, ισότιμο με τα υπόλοιπα ιδρύματα πανεπιστημιακού επιπέδου και η φοίτηση διαρκεί 4 έτη. Οι
Ευέλπιδες από την αρχή των σπουδών τους κατανέμονται σε μια από τις δύο ειδικότητες της Σχολής (Όπλα ή Σώματα), αλλά το πρόγραμμα σπουδών είναι
κοινό και για τις δύο ειδικότητες, για τα τρία πρώτα έτη σπουδών. Κατά το τέταρτο έτος σπουδών, η ειδικότητα των Σωμάτων διδάσκεται επιπλέον
τέσσερα μαθήματα (Χημεία Τροφίμων, Οργάνωση Επιχειρήσεων Εργοστασίων, Οικονομικά Μαθηματικά-Στατιστική και Εργατικό Δίκαιο). Η εκπαίδευση έχει
σκοπό να αναπτύξει τις ψυχικές, σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες και να τους παράσχει ευρεία στρατιωτική, επιστημονική και τεχνική
επιμόρφωση, στοιχεία απαραίτητα για την σταδιοδρομία και την εξέλιξη τους ως μόνιμων στελεχών του στρατού ξηράς. Μετά από τα τέσσερα χρόνια
σπουδών, οι Ευέλπιδες αποφοιτούν ονομαζόμενοι Ανθυπολοχαγοί Όπλων και Σωμάτων.

Εκπαίδευση

Η συνολική εκπαίδευση των Ευελπίδων χωρίζεται σε τρεις κύριους τομείς: Α. Ακαδημαϊκή εκπαίδευση, Β. Εφαρμοσμένη Στρατιωτική εκπαίδευση, Γ.
Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός.

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση

Α. Μαθήματα Καθαρά Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης Α1. Μαθήματα θεωρητικών επιστημών Ξένες Γλώσσες, Ελληνική Φιλολογία, Πολιτική Ιστορία, Δίκαιο,
Εργατικό Δίκαιο**, Πολιτικές & Οικονομικές Επιστήμες, Οργάνωση Επιχειρήσεων Εργοστασίων**. Α2. Μαθήματα θετικών επιστημών Μαθηματικά,
Οικονομικά Μαθηματικά-Στατιστική**, Φυσική και Χημεία. Α3. Μαθήματα Τεχνολογικών επιστημών Μηχανική, Τεχνικές Σχεδιάσεις,  Ειδική Μηχανολογία,
Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονική-Πληροφορική. Β. Μαθήματα Στρατιωτικής Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης Πολεμική Τέχνη, Στρατιωτική Ηγεσία, Στρατιωτική
Ψυχολογία, Στρατιωτική Γεωγραφία, Στρατιωτική Ιστορία, Τοπογραφία, Στρατ. Ποικικό Δίκαιο, Εκρηκτικές Ύλες- Πυρομαχικά, Δημόσιο Στρατ. Λογιστικό,
Βλητική, Χημεία Τροφίμων**, Μεταφορές. " μόνο για την ειδικότητα των Σωμάτων

Εφαρμοσμένη Στρατιωτική Εκπαίδευση

Οπλομηχανήματα-Βολές Πεζικού, Πορείες, Ατομική Τακτική, Τακτική Μικρών Κλιμακίων, Μέρος Οπλισμού και Μέσων ΤΘ-ΠΒ-ΜΧ-ΔΒ, Ασκήσεις με χρήση Ε/
Π-Α/Π Σκαφών, Ναρκοπόλεμος, Γενικοί Κανονισμοί, Μέθοδοι Εκπαιδεύσεως, Υγιεινή-Α' Βοήθειες, Διέλευση Στίβου Μάχης και Στίβου Εμποδίων. Σωματική
Αγωγή-Αθλητισμός Γυμναστική, Σκοποβολή, Ξιφασκία, Αυτοάμυνα, Κολύμβηση, Καλαθόσφαιρα, Πετόσφαιρα, Στίβος, Τέννις, Χειρόσφαιρα, Σκάκι,
Στρατιωτικό Πένταθλο.


