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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) συγκροτήθηκε και λειτούργησε στις 6 Οκτωβρίου του 1954 στο αεροδρόμιο Σέδες της Θεσσαλονίκης.

Από τότε βρίσκεται στο ίδιο αεροδρόμιο με εξαίρεση το χρονικό διάστημα 29-9-88 έως 20-2-91 οπότε μεταφέρθηκε στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Η φοίτηση μέχρι το 1977 ήταν μονοετής και οι εισαγόμενοι ήταν απόφοιτοι εξαταξίου γυμνασίου.

Από το 1978 η φοίτηση είναι διετής ενώ το 1992 οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων εντάσσονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 1996 καθιερώθηκε η εισαγωγή και γυναικών στη Σχολή.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η κατάταξη των νέων μαθητών (ανδρών - γυναικών) στη Σχολή 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.

Επιπλέον οι υποψήφιοι υφίστανται προκαταρκτικές εξετάσεις, δηλαδή λεπτομερή υγειονομική και ψυχοτεχνική εξέταση, οι οποίες διενεργούνται μετά από
τις Γενικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται κάθε έτος στην εγκύκλιο που εκδίδεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και η οποία 
δημοσιεύεται και σ’ αυτή την ηλεκτρονική σελίδα. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών καλούνται να παρουσιασθούν 
συνήθως το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου.

Μετά από παρέλευση 30 ημερών συνεχούς παραμονής στη Σχολή και αφού ολοκληρωθεί η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση οι νέοι μαθητές δίδουν τον
καθιερωμένο όρκο και μετά ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα της Σχολής.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ



Οι ειδικότητες που η Σχολή δίνει στους Δόκιμους Υπαξιωματικούς είναι:

α. Αμύνης Αεροδρομίων

β. Μετεωρολόγος

γ. Πληροφοριών

δ. Στρατολόγος

ε. Ταμειακός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Στρατιωτική, Ακαδημαϊκή και Αθλητική.

α. Στρατιωτική: Αποτελεί τα θεμέλια πάνω στα οποία θα κτισθεί η εξέλιξη των μαθητών ως Υπαξιωματικών της Αεροπορίας.

β. Ακαδημαϊκή: Για απόκτηση του μορφωτικού υποβάθρου που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία των μελλοντικών στελεχών της Αεροπορίας.

γ. Αθλητική: Για τη διατήρηση της σωστής σωματικής κατάστασης των μαθητών.

ΕΞΕΛΙΞΗ

Η αποφοίτηση των Δοκίμων γίνεται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους. 
Οι νέοι Υπαξιωματικοί έχουν όλα τα πνευματικά και ηθικά εφόδια για να υπηρετήσουν την Αεροπορία και να εξελιχθούν μέχρι τις ανώτερες 
βαθμίδες της Ιεραρχίας.


