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Ενημέρωση υποψηφίων μαθητών και αποφοίτων σχετικά με τη λειτουργία των
Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. - Σχετ.:
Φ.337/26/200172/Σ.707/31-1-2019 έγγραφο του Τμ. Εθν. & Στρατ. Εκπ. ΓΕΕΘΑ.

Σχετικά με την λειτουργία Τμημάτων και Σχολών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 και την ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ τάξης ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
σχολικού έτους 2018-2019, σας γνωστοποιούμε ότι: Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων θα δεχθεί εισακτέους. Άρα η
ανωτέρω σχολή θα υπάρχει στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019. Το Τμήμα
Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων, ως Τμήμα των Ανώτατων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), εντάσσεται μόνο στο
μηχανογραφικό δελτίο 2019 των υποψηφίων ΓΕΛ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Σκοπός λειτουργίας της Σχολής Ικάρων είναι να παρέχει στην ΠΑ μόνιμους Αξιωματικούς,
με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για την κάλυψη των αναγκών της, να παράγει γνώση
και να προάγει την έρευνα περί την αεροπορική και αεροδιαστημική επιστήμη και
τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο της ΠΑ με τα μέσα και το προσωπικό
που διαθέτει.

Στη ΣΙ λειτουργεί το Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών (ΤΑΕΠ) με τις ακόλουθες
Κατευθύνσεις:(α) Ιπταμένων, (β) Μηχανικών, (γ) Ελεγκτών Αεράμυνας. Είναι δυνατή η
ίδρυση, λειτουργία, μετονομασία ή κατάργηση νέων Κατευθύνσεων στο ΤΑΕΠ, σύμφωνα με
τον Ν. 3187/2003.

Η Κατεύθυνση μετά το 1ο ή το 2ο έτος δύναται να παρέχει Ειδικεύσεις με κατάλληλο ΠΣ, οι
οποίες άπτονται αναγνωρισμένου επιστημονικού αντικειμένου. Με απόφαση του ΑΑΣ
δημιουργούνται ή καταργούνται Ειδικεύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της ΠΑ. Η ποσοτική
κατανομή των Ικάρων κάθε σειράς σε συγκεκριμένη Ειδίκευση καθορίζεται από το ΑΑΣ
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΠΑ. Η ονομαστική κατανομή και ένταξη των Ικάρων
στις Ειδικεύσεις γίνεται με πρωταρχικό κριτήριο την επιθυμία. Σε περίπτωση που οι
επιθυμούντες υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις ανά Ειδίκευση, κριτήριο επιλογής
αποτελεί η σειρά αρχαιότητας.
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Οι Ίκαροι της Κατεύθυνσης Ιπταμένων δύνανται να μετατάσσονται είτε στην Κατεύθυνση
Ελεγκτών Αεράμυνας είτε σε άλλη Κατεύθυνση, σύμφωνα με τον Ν. 3187/2003 και τα
οριζόμενα στον Οργανισμό της ΣΙ. Η Κατεύθυνση Μηχανικών, μετά την ολοκλήρωση του 1ου
έτους σπουδών, παρέχει τρείς Ειδικεύσεις: Μηχανικοί Αεροσκαφών, Μηχανικοί
Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και Μηχανικοί Αεροπορικών Εγκαταστάσεων.
-

Δείτε τον οδηγό σπουδών με τα Τμήματα της Σχολής Ικάρων 2018-2019
Δικτυακός τόπος της Σχολής Ικάρων (δοκιμαστική λειτουργία)
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