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ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια
το ακαδ. έτος 2015-2016 

 
Σας ενηµερώνουµε ότι

258-Α’ και συγκεκριµένα στην
ακαδηµαϊκό έτος 2015−2016 
θέσεων εισακτέων και σε όσους
ηµερήσιων Λυκείων το έτος 2013. 
εισακτέων κατανέµονται στους
υποψηφίους του έτους 2014 σε

Κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω
Πανελλαδικές Εξετάσεις ηµερήσιων
το 2015 το δικαίωµα συµµετοχής
ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης
διεκδικήσουν τα συγκεκριµένα
βαθµολογία της τελευταίας εξέτασής
µαθήµατα και πρακτικές δοκιµασίες

Παρακαλούµε όπως φροντίσετε
πίνακες ανακοινώσεων των σχολείων
ενδιαφερόµενου. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το 10% των θέσεων

ενηµερώνουµε ότι στο Ν. 4310/2014 που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα
στην παράγραφο 7 του άρθρου 58 ορίζεται ότι

−2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα συµµετοχής
σε όσους είχαν συµµετάσχει στις πανελλαδικές
έτος 2013. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% 
στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό

 2014 σε ποσοστό 60%». 

της ανωτέρω διάταξης γίνεται σαφές ότι για όσους
ηµερήσιων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ’Β’ ή ΕΠΑΛ Α’ τα έτη 2013 

συµµετοχής για το 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τµήµατος
ύθυνσης σε ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα. 

συγκεκριµένα ποσοστά θέσεων χωρίς νέα εξέταση 
τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα

δοκιµασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση

όπως φροντίσετε για την ανάρτηση της παρούσας
των σχολείων και των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε. προς

                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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θέσεων εισακτέων για 

δηµοσιεύθηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ 
ορίζεται ότι: «Ειδικά για το 
συµµετοχής στο 10% των 

πανελλαδικές εξετάσεις των 
στο 10% του αριθµού 

ποσοστό 40% και στους 

όσους συµµετείχαν στις 
 2013 ή/και 2014 δίνεται 
κάθε Τµήµατος, Σχολής 

 Οι υποψήφιοι θα 
εξέταση και µε βάση τη 

εξεταζόµενα µαθήµατα, ειδικά 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

παρούσας εγκυκλίου στους 
προς ενηµέρωση κάθε 
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