ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ9-Β1Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝ. & ΔΙΕΞ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
-----

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Βακμόσ Αςφαλείασ:
Να διατθρθκεί μζχρι:
Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ:
Μαροφςι,

6 - 9 -2013

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/124075 /Β6
Ταχ. Δ/νςθ
Τ.Κ. – Ρόλθ
Ιςτοςελίδα
Ρλθροφορίεσ
Τθλζφωνο
FAX

: Ανδρζα Ραπανδρζου 37
: 15180 – Μαροφςι
: http://www.minedu.gov.gr
: Ακ. οφςκασ, Σ. Ρζλου
: 2103442705, 2103442651
: 2103442077

ΠΡΟ :
1) Περιφερειακοφσ Διευθυντζσ Εκπαίδευςησ
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ΘΕΜΑ: Τποβολή μηχανογραφικοφ δελτίου για την ειςαγωγή ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη υποψηφίων που
πάςχουν από ςοβαρζσ παθήςεισ, ςε ποςοςτό 5% επιπλζον των θζςεων ειςακτζων, χωρίσ εξετάςεισ, ζτουσ 2013.
Ππωσ ζχει ανακοινωκεί από το ΥΡΑΙΘ, θ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ των
υποψθφίων που πάςχουν από ςοβαρζσ πακιςεισ ςε ποςοςτό 5% επιπλζον των κζςεων ειςακτζων, χωρίσ εξετάςεισ,
γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/Α/4-9-2009). Σε περίπτωςθ που θ
πάκθςι τουσ το επιτρζπει ειςάγονται:
α) Στισ Σχολζσ και τα Τμιματα/Ειςαγωγικζσ Κατευκφνςεισ των Ρανεπιςτθμίων, ΑΕΑ, ΤΕΙ, ΑΣΡΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ,
εφόςον είναι κάτοχοι απολυτθρίου Ενιαίου ι Γενικοφ Λυκείου, Τεχνικοφ Λυκείου, Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου
(ΕΡΛ), ι ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ).
β) Στισ Σχολζσ και ςτα Τμιματα/Ειςαγωγικζσ Κατευκφνςεισ ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και ΑΣΡΑΙΤΕ, εφόςον είναι κάτοχοι
πτυχίου ΤΕΕ Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι ΤΕΛ ι ΕΡΛ.
γ) Στισ Σχολζσ και ςτα Τμιματα/Τμιματα των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ, εφόςον είναι κάτοχοι απολυτθρίου
ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ).
Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τουσ Ζλλθνεσ κατόχουσ τίτλου απόλυςθσ ξζνου λυκείου ι αντίςτοιχου ςχολείου
τθσ αλλοδαπισ.
Για τθν ειςαγωγι των ανωτζρω υποψθφίων ςτο ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014 ενεργοποιικθκαν οι Επταμελείσ
Επιτροπζσ δεκατεςςάρων (14) ςυγκεκριμζνων δθμόςιων νοςοκομείων, οι οποίεσ εξζδωςαν πιςτοποιθτικά διαπίςτωςθσ
πάκθςθσ, ςφμφωνα με τθν κοινι Υ.Α. Φ.151/122732/Β6 (Φ.Ε.Κ.1612/Β/4-10-2010) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςτα
οποία αναγράφεται θ πάκθςθ με τον αντίςτοιχο κωδικό τθσ. Σε ιςχφ είναι και τα πιςτοποιθτικά διαπίςτωςθσ πάκθςθσ
που ζχουν εκδοκεί από Επταμελείσ Επιτροπζσ των εν λόγω Νοςοκομείων και κατά τα ακαδθμαϊκά ζτθ 2010-2011,
2011-2012 και 2012-2013.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι ζχουν αποκτήςει ζναν από τουσ ανωτζρω τίτλουσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
μζχρι τη λήξη τησ προθεςμίασ και κατζχουν πιςτοποιητικό διαπίςτωςησ πάθηςησ υποβάλουν θλεκτρονικά, μζςω
διαδικτφου, μθχανογραφικό δελτίο με τισ προτιμιςεισ Τμθμάτων/Ειςαγωγικϊν Κατευκφνςεων και Σχολϊν τθσ
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν, από Δευτζρα 9 επτεμβρίου μζχρι και Δευτζρα 16
επτεμβρίου 2013.
Μετά την παρζλευςη τησ προθεςμίασ χρήςησ τησ ηλεκτρονικήσ εφαρμογήσ (16 επτεμβρίου) δεν θα γίνονται
δεκτά εκπρόθεςμα μηχανογραφικά δελτία, καθϊσ κλειδϊνει το ςφςτημα.
Η πλατφόρμα κα είναι προςβάςιμθ όλο το 24ωρο μζςω ςυνδζςμου που κα υπάρχει ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα
του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων (www.minedu.gov.gr) και οι υποψιφιοι μποροφν από οποιοδιποτε
θλεκτρονικό υπολογιςτι με πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο να τθ χρθςιμοποιιςουν για να υποβάλουν το μθχανογραφικό
τουσ δελτίο με τισ προτιμιςεισ των ςχολϊν τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν και να
δθλϊςουν όλα τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν υποψθφιότθτά τουσ. Η εφαρμογι ςυνοδεφεται από οδθγίεσ
τισ οποίεσ οι υποψιφιοι οφείλουν να μελετιςουν προςεκτικά και να ακολουκιςουν πιςτά τα προτεινόμενα βιματα
για τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ του μθχανογραφικοφ δελτίου.
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Οι υποψιφιοι πρζπει να γνωρίηουν ότι αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι:
Α. Εκτυπϊνουν απευκείασ από τθν εφαρμογι:
1. ζνα (1) αντίγραφο του μθχανογραφικοφ δελτίου κακϊσ και
2. τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ που εμφανίηεται ςτθν «ΑΝΑΣΚΟΡΗΣΗ»
Β. Τπογράφουν τα ανωτζρω ζγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο ςε όλεσ τισ ςελίδεσ).
Γ. Αποςτζλλουν μζχρι και 17 Σεπτεμβρίου τα ανωτζρω ζγγραφα μαηί με:
3. ζνα (1) επικυρωμζνο αντίγραφο ι φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυςθσ από Λφκειο ι αντίςτοιχο ςχολείο τθσ
θμεδαπισ (Απολυτιριο Λυκείου ι πτυχίο ΤΕΕ Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι ΤΕΛ ι ΕΡΛ)» ι τθσ αλλοδαπισ.
Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ προζρχεται από ξζνο ςχολείο, ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει επιπλζον τα
εξισ:
i) Βεβαίωςθ τθσ οικείασ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ προζλευςθσ
του τίτλου Λυκείου, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο τίτλοσ Λυκείου που κατζχει ο υποψιφιοσ του παρζχει
το δικαίωμα ειςαγωγισ ςε Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ αυτισ. Στθν ίδια βεβαίωςθ κα περιλαμβάνεται και θ
γενικι μζςθ βακμολογία του τίτλου απόλυςθσ ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα (0-20).
ii) Για τθν περίπτωςθ που πρόκειται για ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, ο τίτλοσ
απόλυςθσ πρζπει να είναι κεωρθμζνοσ για τθ γνθςιότθτά του από τθν οικεία Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, θ οποία επίςθσ χορθγεί βεβαίωςθ για τθ νόμιμθ λειτουργία του ςχολείου αυτοφ ςτθν Ελλάδα.
iii) Για τθν περίπτωςθ που πρόκειται για ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό, ο
πρωτότυποσ τίτλοσ απόλυςθσ πρζπει να είναι επικυρωμζνοσ από τθν αρμόδια εκπαιδευτικι αρχι τθσ χϊρασ
ςτθν οποία ανικει το ςχολείο και επιπλζον να προςκομιςτεί βεβαίωςθ τθσ οικείασ ελλθνικισ διπλωματικισ
αρχισ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτα τθσ κεϊρθςθσ του τίτλου λυκείου από τθν αρμόδια
εκπαιδευτικι αρχι τθσ χϊρασ προζλευςθσ.
Πλα τα δικαιολογθτικά που εκδίδονται από ξζνθ υπθρεςία (ςχολείο, άλλθ εκπαιδευτικι αρχι
κλ.π.) πρζπει να είναι:
- επικυρωμζνα για τθ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ αυτοφ που υπογράφει από ελλθνικι
διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από διπλωματικι αρχι τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα με επικφρωςθ του
Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ και
- μεταφραςμζνα από τθν ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από τθ Μεταφραςτικι
Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ.
4. ζνα (1) επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του Ριςτοποιθτικοφ διαπίςτωςθσ τθσ πάκθςθσ, που ζχει εκδοκεί από τθν
αρμόδια επταμελι Επιτροπι του νοςοκομείου
5. ζνα επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου
6. ςε περίπτωςθ υποβολισ του μθχανογραφικοφ δελτίου, από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο,
ςυνυποβάλλεται και θ πρωτότυπθ εξουςιοδότθςθ.
Οι υποψιφιοι αποςτζλλουν τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ςτθν επιτροπι ςυγκζντρωςθσ και ελζγχου
δικαιολογθτικϊν του ΥΡΑΙΘ, θ οποία κάνει τον ζλεγχο των ςτοιχείων και τθν ταυτοποίθςθ με το θλεκτρονικό αρχείο
προκειμζνου να καταρτιςτεί το τελικό αρχείο υποψθφίων για τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων .
Η αποςτολι κα πρζπει να γίνει Α Ρ Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΑ (COURIER ) προσ το:
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
«ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ»
ΣΜΗΜΑ Αϋ γρ. 0091,
Α. Παπανδρζου 37, Σ.Κ. 15180, Μαροφςι – Αθήνα, Ελλάδα
με την ζνδειξη:
για τθν Επιτροπι Συγκζντρωςθσ και Ελζγχου δικαιολογθτικϊν υποψθφίων με ςοβαρζσ πακιςεισ για το ζτοσ 2013.
Καταληκτική ημερομηνία τησ ταχυδρομικήσ ςήμανςησ η 17η επτεμβρίου 2013.
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
1. Πποιοσ υποψιφιοσ επικυμεί μπορεί να ςυμπεριλάβει ςτο μθχανογραφικό του δελτίο και ςχολζσ ι τμιματα
τα οποία αποκλείουν τθν ειςαγωγι υποψθφίων με ςυγκεκριμζνθ πάκθςθ, πλθν όμωσ, οφείλει να γνωρίηει ότι ςε
περίπτωςθ ειςαγωγισ του εναπόκειται ςτο Τμιμα ι τθ Σχολι να αποδεχτεί ι όχι τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ του. Σε
περίπτωςθ μθ αποδοχισ από τθ Σχολι ο υποψιφιοσ κα ειςαχκεί ςε επόμενθ Σχολι προτίμθςισ του για τθν οποία
ςυγκεντρϊνει το βακμό ειςαγωγισ.
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2. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ και τον ζλεγχο των ςτοιχείων και τθν ταυτοποίθςθ με το θλεκτρονικό
αρχείο, οι υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν με νεότερθ ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου για τθν ολοκλιρωςθ
τθσ διαδικαςίασ του ελζγχου και τον κωδικό αρικμό με τον οποίο κα αναηθτιςουν τα αποτελζςματα ειςαγωγισ ςτθν
ιςτοςελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr), μόλισ ανακοινωκοφν.
3. Οι υποψιφιοι κατακζτουν οι ίδιοι ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ τουσ ςτθ γραμματεία τθσ Σχολισ
ι του Τμιματοσ επιτυχίασ τα πρωτότυπα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, θ οποία και κα προβεί ςτον τελικό ζλεγχο
για τθν πλθρότθτα και τθ νομιμότθτά τουσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ,
είτε κατά τον ζλεγχο, είτε μετά τθν εγγραφι κατά οποιονδιποτε τρόπο, ότι δεν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ
υπαγωγισ ςτθν ειδικι κατθγορία, λόγω υποβολισ ψευδϊν ι μθ νομίμων δικαιολογθτικϊν, οι ειςαχκζντεσ
διαγράφονται με απόφαςθ του Τμιματοσ ι τθσ Σχολισ και αποκλείονται κατά τα δφο (2) επόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ από
κάκε διαδικαςία ειςαγωγισ ςε όλα τα Τμιματα και τισ Σχολζσ.
4. Δεν απαιτείται θ απόκτθςθ κωδικοφ από τον υποψιφιο για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ.
Ραρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των Λυκείων, να παρζχουν τθ δυνατότθτα χριςθσ Η/Υ με πρόςβαςθ ςτο
διαδίκτυο για τουσ υποψθφίουσ τθσ ανωτζρω κατθγορίασ, αν αυτό τουσ ηθτθκεί.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
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