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Αρ.Πρωτ.
Βαθµός Προτερ.
Φ.252/ 142315 /Β6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
1) Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης
2) ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων ∆.Ε. - Προϊσταµένους Γραφείων
∆.Ε. και Γραφείων Ε.Ε.
3) ∆ιευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (µέσω των
Γραφείων και ∆/νσεων)

ΘΕΜΑ: Υποβολή µηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
υποψηφίων – πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%, επιπλέον των θέσεων
εισακτέων, χωρίς εξετάσεις.

‘Όπως έχει ανακοινωθεί από το ΥΠ∆ΒΜΘ, η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
των υποψηφίων – πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%, επιπλέον των θέσεων
εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009).
Με την κοινή Υ.Α. Φ.151/122732/Β6(ΦΕΚ1612 Β΄/4-10-2010) ορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης των
παθήσεων αυτών από Eπταµελείς Eπιτροπές δεκατεσσάρων (14) συγκεκριµένων δηµόσιων νοσοκοµείων
και η έκδοση πιστοποιητικών, στα οποία αναγράφεται η πάθηση µε τον αντίστοιχο κωδικό της. Οι βασικές
αλλαγές που αφορούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, περιγράφονται στην παρούσα, ως εξής:
1) Οι υποψήφιοι (µόνο οι απόφοιτοι) υποβάλλουν µηχανογραφικό δελτίο µε τα απολύτως απαραίτητα
δικαιολογητικά στο πλησιέστερο, στην κατοικία τους, Λύκειο στην καθορισµένη προθεσµία από 18
Νοεµβρίου µέχρι 24 Νοεµβρίου 2010, η οποία είναι δεσµευτική και αποκλειστική.
2) Τα δικαιολογητικά και τα µηχανογραφικά δελτία αποστέλλονται για έλεγχο στην Κεντρική Υπηρεσία του
ΥΠ∆ΒΜΘ, η οποία εκδίδει, πλέον, τα τελικά αποτελέσµατα εισαγωγής.
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1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ
Μέσα στην ως άνω προθεσµία οι υποψήφιοι προσέρχονται στο Λύκειο, έχοντας συµπληρώσει ένα
πρόχειρο υπόδειγµα µηχανογραφικού, που θα έχουν προµηθευτεί από το διαδίκτυο (www.minedu.gov.gr) ή
από το ίδιο το Λύκειο. Αυτό το πρόχειρο υπόδειγµα θα αποτελέσει τη βάση για την ηλεκτρονική υποβολή
στο Λύκειο.
Τα Λύκεια, στα οποία θα εµφανιστούν υποψήφιοι για υποβολή µηχανογραφικού για το 5%, θα
µπορούν να χρησιµοποιήσουν σχετικό λογισµικό από την εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ και να παραλαµβάνουν τα
µηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων. Από τη
∆ευτέρα 15-11-2010 στο δικτυακό σύνδεσµο:
http://support.epafos.gr/deltio10/setup-deltio.exe θα βρίσκουν την εγκατάσταση της εφαρµογής και στο
σύνδεσµο : http://support.epafos.gr/deltio10/manual-deltio.pdf θα βρίσκουν το εγχειρίδιο χρήσης. Το
λογισµικό που θα εφαρµοστεί είναι φιλικό και γρήγορο και τα στοιχεία που καταχωρίζονται από τον
καθηγητή – χειριστή είναι τα απολύτως απαραίτητα.
Α) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
1) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου, µε επίδειξη του
πρωτοτύπου αυτών
2) Επικυρωµένο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου
σχολείου της ηµεδαπής ή πρωτότυπο τίτλο Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος
προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει επιπλέον τα εξής:
i) Βεβαίωση της οικείας αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου
Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου, που κατέχει ο υποψήφιος, του παρέχει το
δικαίωµα εισαγωγής σε Πανεπιστήµια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαµβάνεται και η γενική
µέση βαθµολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθµη κλίµακα (0-20).
ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης
πρέπει να είναι θεωρηµένος για τη γνησιότητά του από την οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόµιµη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος
απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωµένος από την αρµόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας, στην οποία
ανήκει το σχολείο, και επιπλέον, να προσκοµιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωµατικής αρχής µε
την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου λυκείου από την αρµόδια εκπαιδευτική
αρχή της χώρας προέλευσης.
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λ.π)
πρέπει να είναι: επικυρωµένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική
διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωµατική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, µε επικύρωση
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και µεταφρασµένα από την ελληνική διπλωµατική αρχή στο
εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
3) Απλή φωτοτυπία του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από το νοσοκοµείο που θα αναφέρει
ακριβώς το λεκτικό και το διψήφιο κωδικό της πάθησης ή των παθήσεων, µε επίδειξη του πρωτότυπου.
4) Σε περίπτωση υποβολής του µηχανογραφικού
συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

από

νόµιµα

εξουσιοδοτηµένο

εκπρόσωπο,

Β) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
Ο υποψήφιος προσέρχεται µε το πρόχειρο υπόδειγµα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο χειριστής
χρησιµοποιώντας την εφαρµογή, που θα έχει κατεβάσει από την ως άνω ιστοσελίδα, αρχίζει την
καταχώριση.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: ∆ηµιουργείται αυτόµατα 10ψήφιος κωδικός : 7 ψηφία ο κωδικός Λυκείου και 3 ψηφία
αύξων κωδικός υποβολής
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: ∆ηµιουργείται αυτόµατα αύξων αριθµός ονοµαστικής κατάστασης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 : Καταχωρίζεται το λεκτικό του Λυκείου αποφοίτησης και ο κωδικός του (αν υπάρχει)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4,5,6,7,8:
ταυτότητα/διαβατήριο.

Καταχωρίζονται

τα

ατοµικά

στοιχεία,

όπως

αναγράφονται

στην

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9: Καταχωρίζεται η ταχυδροµική διεύθυνση (οδός, αριθµός, πόλη, τ.κ.) και τα τηλέφωνα
(σταθερό και κινητό, αν υπάρχει), όπως τα συµπλήρωσε ο υποψήφιος.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10: Καταχωρίζεται ΑΓΟΡΙ ή ΚΟΡΙΤΣΙ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11: Καταχωρίζεται το έτος γέννησης από την ταυτότητα/διαβατήριο και το έτος αποφοίτησης
από τον τίτλο απόλυσης.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12: Συµπληρώνεται ο συνολικός αριθµός των προτιµήσεων.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13: Επιλέγεται ο τίτλος σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που κατέχει ο υποψήφιος.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην καταχώριση του τίτλου σπουδών, γιατί ο τίτλος σπουδών δίνει και
αντίστοιχη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά :
- οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑΛ
– ΟΜΑ∆Α Β΄), απολυτηρίου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) και απολυτηρίου Τεχνικού Λυκείου (ΤΕΛ)
ή οποιουδήποτε άλλου τίτλου σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που δεν αναφέρεται ρητά στις 2
υποπεριπτώσεις της παρούσης µπορούν να δηλώσουν όλα τα τµήµατα του µηχανογραφικού (δηλαδή
Πανεπιστήµια, ΑΕΑ,ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ).
- οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, πτυχίου Τεχνικού Λυκείου (ΤΕΛ), πτυχίου Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) και απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑΛ – ΟΜΑ∆Α Α΄) µπορούν να
δηλώσουν µόνο τµήµατα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ (στο µηχανογραφικό τα τµήµατα µε Α/Α από 275 ως
487).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14: Καταχωρίζεται ο βαθµός από τον τίτλο σπουδών στην εικοσάβαθµη κλίµακα.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15: Καταχωρίζεται ο διψήφιος κωδικός της πάθησης, όπως πιστοποιείται από το
Νοσοκοµείο.
Με βάση αυτόν τον κωδικό αυτόµατα το πρόγραµµα αποκλείει όσα τµήµατα δεν δέχονται τη
συγκεκριµένη πάθηση, τα οποία δεν µπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος. Αν το πιστοποιητικό αναφέρει
περισσότερες παθήσεις, θα καταχωριστούν όλες µε κόµµατα, πχ.05,48,52.
Στη συνέχεια καταχωρίζονται οι προτιµήσεις του υποψηφίου, δηλαδή οι κωδικοί των τµηµάτων µε
την αντίστοιχη σειρά προτίµησης του υποψηφίου και εκτυπώνεται ένα µηχανογραφικό. Αυτό το δελτίο
δίνεται στον υποψήφιο για να ελέγξει την ορθή καταχώριση των στοιχείων και των προτιµήσεών του.
Αν ο υποψήφιος διαπιστώσει κάποιο λάθος, τότε ο χειριστής το διορθώνει και εκτυπώνει ένα
καινούριο. Αν ο υποψήφιος συµφωνήσει, ο χειριστής εκτυπώνει άλλα δύο αντίγραφα, τα οποία
υπογράφονται από τον υποψήφιο και το ∆ιευθυντή του Λυκείου και σφραγίζονται. Το ένα αντίγραφο
παραδίδεται στον υποψήφιο, το δεύτερο φυλάσσεται στο Λύκειο µέχρι 14 Μαΐου 2011 και το τρίτο
αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆.Ε. (βλέπε ΚΕΦ. 2 παρακάτω).
Μετά το τέλος της καταχώρισης των µηχανογραφικών, δηλαδή µε τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής στις 24-11-2010, ο χειριστής ακολουθεί την εντολή ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΕΠΘ και
δηµιουργεί αρχείο στο δίσκο, το οποίο θα αντιγράψει σε µη επανεγγράψιµο CD και θα περιέχει όλα τα
µηχανογραφικά που υποβλήθηκαν στο Λύκειο.
2) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Την εποµένη µέρα (25.11.2010), µετά το πέρας της προθεσµίας, τα Λύκεια που δέχτηκαν έστω και 1
µηχανογραφικό αποστέλλουν σε φάκελο προς τις ∆/νσεις ∆.Ε. το ένα αντίγραφο του µηχανογραφικού µε τα
ανωτέρω Α1,2,3,4 δικαιολογητικά, µαζί µε το ΜΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΨΙΜΟ CD (εννοείται ότι αν υποβλήθηκαν
παραπάνω από ένα µηχανογραφικά, θα συµπεριέχονται όλα µέσα στον ίδιο φάκελο)
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Στο εξωτερικό του φακέλου ο ∆/ντής του Λυκείου θα έχει επικολλήσει ένα απλό διαβιβαστικό που θα
αναγράφει το Λύκειο και τον αριθµό των µηχανογραφικών.
Τη µεθεπόµενη εργάσιµη ηµέρα (26.11.2010), µετά το πέρας της προθεσµίας, οι ∆/νσεις ∆.Ε. σε
ένα κοινό φάκελο θα συµπεριλάβουν τους υποφακέλους από τα Λύκεια όλης της ∆/νσης ∆.Ε., θα
επισυνάψουν ένα διαβιβαστικό που θα αναγράφει τα Λύκεια, τον αριθµό των µηχανογραφικών, ανά Λύκειο,
και το συνολικό αριθµό των µηχανογραφικών της ∆/νσης ∆.Ε. και θα αποστείλουν τον τελικό αυτό φάκελο
µε ταχυµεταφορά προς το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριµένα στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
∆ιεξαγωγής Εξετάσεων, Τµήµα Β΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 , Μαρούσι.
Οι ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. που σε κανένα Λύκειο αρµοδιότητάς τους δεν υποβλήθηκε κανένα
µηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου για αυτή την κατηγορία (5%), θα αποστείλουν άµεσα στη ∆ιεύθυνση
Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων, Τµήµα Β (στο ΦΑΞ 2103442098) έγγραφο του ∆ιευθυντή ∆/νσης
∆.Ε. ότι δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος σε κανένα Λύκειο της ∆ιεύθυνσης.
Τα αποτελέσµατα εισαγωγής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠ∆ΒΜΘ και θα αποσταλούν
στα τµήµατα επιτυχίας.
Οι ηµεροµηνίες εγγραφής θα ανακοινωθούν µε νεότερο δελτίο τύπου.

Συνηµµένα: Μηχανογραφικό ∆ελτίο (σελ. 10)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο κας Υπουργού
2. Γραφείο κας Αναπλ. Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Πανάρετου
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
5. ∆/νση Λειτ.Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων
6. ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων
7. ΓΕΠΟ

