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ΘΕΜΑ : Ενημέρφζη σπουηθίφν (μαθηηών και αποθοίηφν) ζτεηικά με ηη λειηοσργία ηφν 

ηραηιφηικών τολών για ηο ακαδημαχκό έηος 2015-2016.  

τεη.: α)  Φ.300/403/262841/.3509/25-9-2014 έγγξαθν ηνπ Σκ. Δζλ. & ηξαη. Δθπ. ΓΔΔΘΑ                                   

           β)  Φ.300/413/263395/.3675/7-10-2014 έγγξαθν ηνπ Σκ. Δζλ. & ηξαη. Δθπ. ΓΔΔΘΑ                                   

           γ)  Φ.330/446/264619/.4035/29-10-2014 έγγξαθν ηνπ Σκ. Δζλ. & ηξαη. Δθπ. ΓΔΔΘΑ  

                                 
            ρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία Σκεκάησλ θαη ρνιώλ ησλ ΑΔΙ – ΑΤ  γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2015-
2016 θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄ ηάμεο εκεξεζίσλ  ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ζρνιηθνύ έηνπο 2014-2015, 
ζαο γλσζηνπνηνύκε ηα αθόινπζα: 
 Γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2015-2016 ε ηξαηησηηθή ρνιή Ιπηάκελσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΙΡ) θαη ην  
Σκήκα Διεγθηώλ Αεξάκπλαο ηεο ρνιήο Ιθάξσλ δελ ζα δερζνύλ εηζαθηένπο. Άξα νη δύν αλσηέξσ ζρνιέο 
δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθό δειηίν ηνπ 2015. 
 
 Με ην άξζξν 189 ηνπ Ν.4261/2014 (ΦΔΚ 107 Α΄) θαζνξίδεηαη όηη γηα ηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο ησλ 
ππνςεθίσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΑΔΙ – ΑΤ έηνπο 2015 ζα ηζρύζεη ην Π.Γ. 11/2014 ( ΦΔΚ 17 Α΄), ην 
νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ην Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ : www.et.gr . 
 
 ύκθσλα κε ην Π.Γ. 151/2013 ( ΦΔΚ 238 Α΄), Οξγαληζκόο ηεο ρνιήο Ιθάξσλ, ν νπνίνο είλαη 
αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ην Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ : www.et.gr , νη ππνςήθηνη – εο ηεο ρνιήο Ιθάξσλ 
( όισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ) πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ Αγγιηθή Γιώζζα ζε επίπεδν Β2 (Καιή Γλώζε) ηνπ 
Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Γισζζνκάζεηαο θαη ε γλώζε απηή πξέπεη λα βεβαηώλεηαη κε ην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθό αλαγλσξηζκέλν από ην θξάηνο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία.  
            Σέινο, ζύκθσλα κε ην σο άλσ (γ) ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ ΓΔΔΘΑ παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε 
ηνπο ππνςεθίνπο όηη ε θνίηεζε ζηα ΑΤ είλαη δηεηήο θαη είλαη ζε εμέιημε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 
αξκνδηόηεηαο ησλ Γεληθώλ Δπηηειείσλ (ΓΔ, ΓΔΝ, ΓΔΑ) κε ζθνπό λα απμεζεί ν ρξόλνο θνίηεζεο ζηα ηξία 
έηε, ρσξίο λα είλαη δπλαηόλ ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή λα αλαθεξζεί ξεηά όηη ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη 
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα ηζρύζεη  από ην αθαδεκατθό έηνο 2015-2016. 
   Παξαθαινύκε λα θξνληίζεηε ώζηε ε εγθύθιηνο απηή (κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηνπο ηειεηόθνηηνπο) λα 
αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θάζε ζρνιείνπ. 
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1. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

2. Γηεύζπλζε Δμεηάζεσλ θαη Πηζηνπνηήζεσλ -Σκήκα Α΄                                   ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΤΓΚΑ 
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