ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ
2014 – 2015 (ΕΔΥΕΘΑ 17/2014)

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές
1ης Προτίμησης -ΔΑΕ/Β1 στην περίπτωση αποστολής τους μέχρι και τις
καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» και στον
Πίνακα «Ζ», εφόσον φέρουν ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας
ταχυδρομικής υπηρεσίας δημόσιας ή ιδιωτικής.
2. Ο α/α 16 της Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου/ας ΑΣΕΙΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 (Παράρτημα «Η» - Υπόδειγμα «7»)
συμπληρώνεται και από τους τελειόφοιτους των ΕΠΑΛ Α΄.
3. Για τους υποψήφιους/ες της Σχολής Ικάρων που πρέπει να
γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2:
α. Σε περίπτωση που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις
Αγγλικής Γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή
βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την
επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών
κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία κατάταξής τους.
β. Θα γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή
επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των
εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων, μη μεταφρασμένα. Θα πρέπει να κατατεθούν
από τους επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους μεταφρασμένα τα πτυχία
Αγγλικής Γλώσσας. Οι μη εισαγόμενοι/ες υποψήφιοι δύναται να παραλάβουν τα
παραπάνω, μετά από αίτηση τους στη Σχολή που υπέβαλαν, όπως αναγράφεται
στη σελίδα 10, παράγραφο 30 της εγκυκλίου.
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4. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών (π.χ. δικαστική
απόφαση) σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και
περισσοτέρων γάμων, που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.
[Παράρτημα «Β», σελίδα Β-3, παράγραφος 2β(2)].
5. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει διαφορετική
διατύπωση στην Προσθήκη «1» Παραρτήματος «Γ» της προκήρυξης και του
ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄). , ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17
Α΄).
6. Στο Παράρτημα «Η», Υπόδειγμα «5», στη Βεβαίωση Λυκείου
ισχύει το «…σχολικό έτος 2013-2014…» αντί του «2014-2015».
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