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ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) είναι το 
Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα που προμηθεύει την 
Ελληνική Πολεμική Αεροπορία με 

αξιωματικούς 



 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
Η Σχολή Αεροπορίας (ΣΑ), από τις πρώτες στον 

κόσμο Στρατιωτικές Αεροπορικές Σχολές, 
ιδρύθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1931 στο 

αεροδρόμιο της Δεκέλειας(Τατόι) και άρχισε 
να λειτουργεί στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου 

χρόνου με ενιαία εκπαίδευση για τη 
Στρατιωτική και Ναυτική Αεροπορία. Η 

φοίτηση σ’ αυτήν ήταν τριετής και στη Σχολή 
εισέρχονταν απόφοιτοι του Γυμνασίου.  



 

 

Οι απόφοιτοι της Σχολής ονομάζονταν Ιπτάμενοι 
Ανθυποσμηναγοί, ενώ όσοι αποτύγχαναν στις 

πτήσεις αλλά σημείωναν επιτυχία στα θεωρητικά 
μαθήματα, έπαιρναν την ειδικότητα του 

Οικονομικού Αξιωματικού. Οι πρώτοι Ίκαροι ήταν 11 
και η εκπαίδευσή τους έγινε αρχικά με αεροσκάφη 

Avro 621 Tutor και Avro 626. 

 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Το Ακαδημαϊκό έτος, χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα των 16 
εβδομάδων στο τέλος των οποίων πραγματοποιούνται οι 
γραπτές εξετάσεις.  

Η Σχολή Ικάρων παράγει Αξιωματικούς με τις εξής ειδικότητες: 

• Ιπτάμενος 

• Mηχανικός Αεροσκαφών (ΜΑ) 

• Μηχανικός Ηλεκτρονικών (ΜΗ) 

• Μηχανικός Εγκαταστάσεων (ΜΕ) 

• Ελεγκτές Αεράμυνας 

• Ελεγκτές Αεράμυνας (ΕΑ) 

 



Η εισαγωγή στις ειδικότητες των Ιπταμένων και των 
Μηχανικών γίνεται με το σύστημα των 

Πανελλαδικών εξετάσεων από το θετικό πεδίο, ενώ 
οι άλλες ειδικότητες απονέμονται σε όσους δεν 

συνεχίζουν την πτητική τους εκπαίδευση. 

 



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 

Το ελάχιστο όριο ύψους για άνδρες είναι τα 1,65 μ και 
για τις γυναίκες τα 1,60μ για όλες τις ειδικότητες. Το 
μέγιστο ύψος για την ειδικότητα του Ιπταμένου είναι 

1,90 μ. 

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι 20/20 (0 βαθμοί 
μυωπία) για το τμήμα Ιπταμένων ενώ δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τους 2,5 βαθμούς για το τμήμα 
Μηχανικών. Υποψήφιοι που έκαναν επέμβαση με 
LASER για διόρθωση της μυωπίας τους δε γίνονται 

δεκτοί στο τμήμα Ιπταμένων. 

 



Ειδικότητες 
  Στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) λειτουργεί Τμήμα 

Αεροπορικών Επιστημών με κατευθύνσεις 
Ιπταμένων και Μηχανικών στις οποίες 

εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι 
σύμφωνα με τη δήλωση τους στο 

μηχανογραφικό δελτίο 

 



Εισαγωγικές εξετάσεις 
 

Η κατάταξη των νέων μαθητών (ανδρών-γυναικών) 
στην πρώτη τάξη της Σχολής Ικάρων, 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 ή να είναι κάτοχοι τίτλου Σπουδών που να 
τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την 

εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της χώρας. 

 



Επιπλέον, οι υποψήφιοι υφίστανται ειδικές 
προκαταρκτικές εξετάσεις, δηλαδή λεπτομερή 

υγειονομική, αθλητική και ψυχοτεχνική εξέταση, οι 
οποίες διενεργούνται μετά από τις Γενικές Εξετάσεις 

του Υπουργείου Παιδείας από το Γενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας (ΓΕΑ). 

 



Βαθμός Αποφοίτησης 
 Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους 

απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποσμηναγού.  





Για την εργασία εργαστηκαν οι κάτωθι μαθητές 
Α2 Λυκείου: 

• Πατσαβούρας Αλέξανδρος,  

•  Θεοχάρης Στεργίου, 

•  Τέγας Βασίλειος, 

•  Μουστάκας Αναστάσιος 

 


