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                                                                                   Βαζκφο Αζθαιείαο: 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Να δηαηεξεζεί κέρξη: 

         ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

                          ----- 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ                 Μαξνχζη,16 - 09 -2011 

         ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α’                   Αξ.Πξση.      Βαζκφο Πξνηεξ. 

                          -----         Φ.151/ 107184/Β6     

Σαρ. Γ/λζε:   Αλ. Παπαλδξένπ 37 

Σ.Κ. – Πφιε: 15180 - ΜΑΡΟΤΙ 

Ιζηνζειίδα:   www.minedu.gov.gr 

email: t01ode2@ypepth.gr 

Πιεξνθνξίεο:Ι.Υξηζηνθαξετδε  

                       Μ.Κνιιατηε 

  Α.Ρνχζθαο 

Σειέθσλν:       210.3442100, 

                        210 3442101 

   210 3442702 

FAX:                210 344 2077                                           

               ΠΡΟ:  1)  Πεξηθεξεηαθνχο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο 

                            2) Γηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ Γ.Δ. - Πξντζηακέλνπο 

Γξαθείσλ  

                                Γ.Δ. θαη Γξαθείσλ Δ.Δ. 

                3) Γηεπζπληέο φισλ ησλ  ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (κέζσ ησλ  

                     Γξαθείσλ θαη Γ/λζεσλ) 

 

 

 

                     

ΘΕΜΑ: Τποβολή ηλεκηπονικού μησανογπαθικού δεληίος για ηην ειζαγυγή ζηην Σπιηοβάθμια 

Εκπαίδεςζη ςποτηθίυν – παζσόνηυν από ζοβαπέρ παθήζειρ, ζε ποζοζηό 5%, επιπλέον ηυν 

θέζευν ειζακηέυν, συπίρ εξεηάζειρ. 

 

 ‘Όπσο έρεη αλαθνηλσζεί απφ ην ΤΠΓΒΜΘ, ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ησλ ςποτηθίυν – παζσόνηυν από ζοβαπέρ παθήζειρ ζε ποζοζηό 5%, επιπλέον ηυν θέζευν 

ειζακηέυν, συπίρ εξεηάζειρ, γίνεηαι ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν.3794/2009 (ΦΔΚ 156
 
Α΄/4-9-

2009). 

 Οη ππαγφκελνη ζηελ θαηεγνξία «ησλ παζρφλησλ απφ ζνβαξέο παζήζεηο» ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 

3794/2009 (ΦΔΚ 156/Α΄) έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε πνζνζηφ ζέζεσλ 5% θαζ΄ ππέξβαζε ηνπ 

αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πάζεζή ηνπο ηνχο επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή:  
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α) ηηο ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ΑΔΑ, ΣΔΙ, ΑΠΑΙΣΔ, ΑΣΔ, εθφζνλ είλαη θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ Δληαίνπ ή Γεληθνχ Λπθείνπ, Σερληθνχ Λπθείνπ, Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΛ), ή 

ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄). 

β) ηηο ρνιέο θαη ζηα ηκήκαηα ΣΔΙ, ΑΣΔ θαη  ΑΠΑΙΣΔ , εθφζνλ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔΔ Β΄ θχθινπ 

ζπνπδψλ ή ΣΔΛ ή ΔΠΛ.  

γ) ηηο ρνιέο θαη ζηα Σκήκαηα ησλ ΣΔΙ, ΑΣΔ θαη ηεο ΑΠΑΙΣΔ , εθφζνλ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ 

ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α΄).  

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Έιιελεο θαηφρνπο ηίηινπ απφιπζεο μέλνπ ιπθείνπ ή αληίζηνηρνπ 

ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο. 

Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αλσηέξσ ππνςεθίσλ ζην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 ελεξγνπνηήζεθαλ νη 

Δπηακειείο Δπηηξνπέο δεθαηεζζάξσλ (14) ζπγθεθξηκέλσλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ,νη νπνίεο εμέδσζαλ 

πηζηνπνηεηηθά δηαπίζησζεο πάζεζεο ,ζχκθσλα κε ηελ θνηλή Τ.Α. Φ.151/122732/Β6(ΦΔΚ1612 Β΄/4-10-

2010) , ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ε πάζεζε κε ηνλ αληίζηνηρν  θσδηθφ ηεο. 

Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη θαη φρη καζεηέο, πνπ είλαη θάηνρνη ηνπ αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθνχ δηαπίζησζεο πάζεζεο  ππνβάινπλ ηλεκηπονικά –μέζυ διαδικηύος  μησανογπαθικό 

δεληίο κε ηηο πξνηηκήζεηο ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ, από 19 μέσπι και  25 

επηεμβπίος 2011. 

 Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηος ηλεκηπονικού μησανογπαθικού (25 

επηεμβπίος) δεν θα γίνονηαι δεκηά εκππόθεζμα μησανογπαθικά δεληία. 

Η πιαηθφξκα ζα είλαη πξνζβάζηκε φιν ην 24σξν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ www.minedu.gov.gr θαη νη ππνςήθηνη κπνξνχλ  απφ νπνηνδήπνηε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν λα ππνβάινπλ  ην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ζρνιψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ θαη λα δειψζνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο. Η εθαξκνγή ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ηηο νπνίεο νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα 

κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα αθνινπζήζνπλ πηζηά ηα πξνηεηλφκελα βήκαηα γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε 

ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ.  

Οη ππνςήθηνη κεηά ηελ  ειεθηξνληθή ππνβνιή πξέπεη ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, να 

εκηςπώζοςν θαη λα ςπογπάτοςν κεραλνγξαθηθφ δειηίν θαη Τπεχζπλε Γήισζε .Σα δχν απηά έληππα 

καδί κε ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά  ηα απνζηέιινπλ ζηελ επηηξνπή ζπγθέληξσζεο θαη 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ, ε νπνία θάλεη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε κε ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί ην ηειηθφ αξρείν ππνςεθίσλ γηα ηελ έθδνζε ησλ 

απνηειεζκάησλ .Ο ηειηθφο έιεγρνο ησλ πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη απφ ηε γξακκαηεία ηεο 

ζρνιήο επηηπρίαο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηνπο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνζηέιινπλ νη ππνςήθηνη καδί κε ην ππνγεγξακκέλν κεραλνγξαθηθφ θαη ηελ 

ππνγεγξακκέλε Τπεχζπλε Γήισζε είλαη ηα εμήο: 

 α)Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ απφιπζεο απφ Λχθεην ή αληίζηνηρν ζρνιείν ηεο 

εκεδαπήο (Απνιπηήξην Λπθείνπ ή πηπρίν ΣΔΔ Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ή ΣΔΛ ή ΔΠΛ) ή  ηεο αιινδαπήο.   

ε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο πξνέξρεηαη απφ μέλν ζρνιείν, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη επηπιένλ ηα εμήο: 

i)Βεβαίσζε ηεο νηθείαο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ηίηινπ 

Λπθείνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ηίηινο Λπθείνπ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο ηνπ παξέρεη ην 

δηθαίσκα εηζαγσγήο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο απηήο. ηελ ίδηα βεβαίσζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

γεληθή κέζε βαζκνινγία ηνπ ηίηινπ απφιπζεο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα (0-20).  
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ii)Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα μέλν ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, ν ηίηινο απφιπζεο 

πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλνο γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπ απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ε νπνία επίζεο  ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απηνχ ζηελ 

Διιάδα. 

iii) Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα μέλν ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ, ν πξσηφηππνο ηίηινο 

απφιπζεο πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνο απφ ηελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή αξρή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

αλήθεη ην ζρνιείν θαη επηπιένλ λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε ηεο νηθείαο ειιεληθήο δηπισκαηηθήο αξρήο κε 

ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε γλεζηφηεηα ηεο ζεψξεζεο ηνπ ηίηινπ ιπθείνπ απφ ηελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή 

αξρή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ μέλε ππεξεζία (ζρνιείν, άιιε εθπαηδεπηηθή αξρή θι.π.) 

πξέπεη λα είλαη: 

επηθπξσκέλα γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο απηνχ πνπ ππνγξάθεη απφ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή 

ζην εμσηεξηθφ ή απφ δηπισκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα κε επηθχξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο θαη  

κεηαθξαζκέλα απφ ηελ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ ηε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. 

      β) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ δηαπίζησζεο ηεο πάζεζεο,  πνπ έρεη εθδνζεί απφ 

ηελ αξκφδηα επηακειή Δπηηξνπή ηνπ λνζνθνκείνπ.  

      γ) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ.  

      δ ) ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, 

ζπλππνβάιιεηαη θαη ε πξσηφηππε εμνπζηνδφηεζε. 

 

Η απνζηνιή ζα πξέπεη λα γίλεη  Α Π Ο Κ Λ Δ Ι  Σ Ι Κ Α  ΚΑΙ  Μ Ο Ν Ο κε ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΑ ( COURIER ) 

ζηη:  

«ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

(ΣΜΗΜΑ Α΄ γξ. 0090, με ηην ένδειξη: γηα ηελ επηηξνπή πγθέληξσζεο θαη Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

ππνςεθίσλ κε ζνβαξέο παζήζεηο γηα ην έηνο 2011)Α. Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 15180, Μαξνχζη – Αζήλα, 

Διιάδα» 

Καηαληκηική ημεπομηνία ηηρ ηασςδπομικήρ ζήμανζηρ η 26
η
 επηεμβπίος 2011. 

Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηος ηλεκηπονικού μησανογπαθικού (25 

επηεμβπίος) δεν θα γίνονηαι δεκηά εκππόθεζμα  μησανογπαθικά δεληία, καθώρ κλειδώνει ηο 

ζύζηημα 

 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

1.Δπηζεκαίλεηαη φηη φπνηνο ππνςήθηνο επηζπκεί κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπ δειηίν 

θαη ζρνιέο ή ηκήκαηα ηα νπνία απνθιείνπλ ηελ εηζαγσγή ππνςεθίσλ κε ζπγθεθξηκέλε πάζεζε ,πιελ 

φκσο, νθείιεη λα γλσξίδεη φηη ζε πεξίπησζε εηζαγσγήο ηνπ ελαπφθεηηαη ζην ηκήκα ή ηε ζρνιή λ’ απνδερηεί 
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ή φρη ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο απφ ηε ζρνιή ν ππνςήθηνο ζα 

εηζαρζεί ζε επφκελε ζρνιή πξνηίκεζήο ηνπ γηα ηελ νπνία ζπγθεληξψλεη ην βαζκφ εηζαγσγήο.  

2.Οη ππνςήθηνη θαηαζέηνπλ νη ίδηνη ή λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπο ζηε γξακκαηεία ηεο 

ζρνιήο ή ηκήκαηνο επηηπρίαο ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ,  ε νπνία θαη ζα πξνβεί ζηνλ 

ηειηθφ έιεγρν  γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηνπο. ε 

πεξίπησζε δηαπίζησζεο, είηε θαηά ηνλ έιεγρν, είηε κεηά ηελ εγγξαθή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή   θαηεγνξία, ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε 

λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη εηζαρζέληεο δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο ζρνιήο θαη 

απνθιείνληαη θαηά ηα δχν (2) επφκελα αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε φια ηα ηκήκαηα 

θαη ηηο ζρνιέο.  

3. χκθσλα κε ην λφκν 3966/2011( ΦΔΚ 118-Α) νη κεηεγγξαθέο επηηπρφλησλ απφ  ηκήκα κηαο πφιεο ζην 

ίδην ή αληίζηνηρν ηκήκα  άιιεο πφιεο δελ ηζρχνπλ. 

 Παξαθαινχληαη νη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα  ρξήζεο  Η/Τ  κε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο, αλ απηφ ηνπο δεηεζεί. 

 

      

            Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

 

                   ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΓΙΑΝΝΟΘΑΝΑΗ 

 

ΕΩΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ :   

1. Γξαθείν θαο Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θαο Αλαπι. Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν Τθππνπξγνχ  

4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

5. Γ/λζε Λεηη.Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

6. Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ 

7. ΓΔΠΟ 


