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ΘΕΜΑ: «Τποβολι θλεκτρονικοφ Μθχανογραφικοφ Δελτίου για τθν ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ υποψθφίων που πάςχουν από ςοβαρζσ πακιςεισ, ςε ποςοςτό 5% επιπλζον των κζςεων
ειςακτζων, ζτουσ 2022»

Θ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτθν Σριτοβάκμια 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 (ΦΕΚ 156 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 24
του άρκρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Αϋ), τθν παρ. 2 του άρκρου ζκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268
Αϋ), με το άρκρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’), κακϊσ και με το άρκρο 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17
Α’) και το άρκρ. 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’).
Οι υποψιφιοι ειςάγονται ςφμφωνα με τθν Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 Β’) όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει:
α) τισ χολζσ και τα Σμιματα/Ειςαγωγικζσ Κατευκφνςεισ των Πανεπιςτθμίων, ςτθν ΑΠΑΙΣΕ
και τισ ΑΣΕ, εφόςον είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Ενιαίου ι Γενικοφ Λυκείου, Σεχνικοφ Λυκείου (ΣΕΛ),
Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου (ΕΠΛ) ι ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) ι ΕΑΕ..
β) τισ χολζσ και τα Σμιματα/ Ειςαγωγικζσ Κατευκφνςεισ των Πανεπιςτθμίων, ςτθν ΑΠΑΙΣΕ
και τισ ΑΣΕ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 13 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) όπωσ
αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 241 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’), οι οποίεσ είναι αντίςτοιχεσ ι
ςυναφείσ με τουσ τομείσ και τθν κοινι ομάδα των ΕΠΑΛ όπωσ αναφζρονται ςτθν ΤΑ
Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Βϋ και 1940 Βϋ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, εφόςον είναι
κάτοχοι Απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’) ι ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 ι του Ν.4386/2016 ι του
ν.4547/2018 ι του ΕΝΕΕΓΤΛ, ι κάτοχοι Πτυχίου ΣΕΕ Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Σεχνικοφ Λυκείου (ΣΕΛ) ι
Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου (ΕΠΛ).
Σα ανωτζρω ιςχφουν και για τουσ Ζλλθνεσ κατόχουσ τίτλου απόλυςθσ ξζνου λυκείου ι
αντίςτοιχου ςχολείου τθσ αλλοδαπισ.
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Για τθν ειςαγωγι των ανωτζρω υποψθφίων το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-2023 ενεργοποιικθκαν
το Νοζμβριο 2021 οι Επταμελείσ Επιτροπζσ δεκατεςςάρων (14) ςυγκεκριμζνων Δθμοςίων
Νοςοκομείων, οι οποίεσ εξζδωςαν πιςτοποιθτικά διαπίςτωςθσ πάκθςθσ, ςφμφωνα με τθ με αρικ.
Φ.151/17897/Β6/14-02-2014 (ΦΕΚ 358 Β’) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, ςτα οποία αναγράφεται θ πάκθςθ με τον αντίςτοιχο κωδικό τθσ.
Οι υποψιφιοι οι οποίοι ζχουν ιδθ αποκτιςει ζναν από τουσ ανωτζρω τίτλουσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι φοιτοφν κατά το τρζχον ζτοσ ςτθν τελευταία τάξθ του Λυκείου και
κατζχουν πιςτοποιθτικό διαπίςτωςθσ πάκθςθσ υποβάλλουν θλεκτρονικά, μζςω διαδικτφου,
Μθχανογραφικό Δελτίο με τισ προτιμιςεισ Σμθμάτων/ Ειςαγωγικϊν Κατευκφνςεων και χολϊν τθσ
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν, ςφμφωνα και με τθν Φ.253/143554/Β6/1211-2010 (ΦΕΚ 1794 Βϋ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, από Σρίτθ 17 Μαΐου μζχρι και Πζμπτθ 26
Μαΐου 2022.
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ
(26 Μαΐου) δεν κα γίνονται δεκτά εκπρόκεςμα Μθχανογραφικά Δελτία, κακϊσ κλειδϊνει το ςφςτθμα.
Θ πλατφόρμα θλεκτρονικισ υποβολισ του Μθχανογραφικοφ κα είναι προςβάςιμθ κατά τθν
ανωτζρω προκεςμία όλο το 24ωρο μζςω ςυνδζςμου που κα υπάρχει ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (www.minedu.goν.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 χολϊν τθσ Σριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν και να δθλϊςουν όλα τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για
τθν υποψθφιότθτά τουσ. Θ 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.
Οι υποψιφιοι πρζπει να γνωρίηουν ότι αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι:
Α. Εκτυπϊνουν απευκείασ από τθν εφαρμογι τα δφο αρχεία που εμφανίηονται:
 ζνα (1) αντίγραφο του ςυμπλθρωμζνου Μθχανογραφικοφ Δελτίου, κακϊσ και
 τθν προςυμπλθρωμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ.
Προτείνεται, ο υποψιφιοσ να κρατιςει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμζνου Μθχανογραφικοφ
του Δελτίου και τθσ υπογεγραμμζνθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για το προςωπικό του αρχείο.
Β. Τπογράφουν τα δφο (2) ανωτζρω ζγγραφα (το Μθχανογραφικό Δελτίο ςε όλεσ τισ ςελίδεσ).
Γ. Αποςτζλλουν (μζχρι και τθν Παραςκευι 27 Μαΐου 2022) τα δφο (2) ανωτζρω ζγγραφα μαηί με:
1. εάν είναι απόφοιτοσ, ζνα (1) ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυςθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,
Εάν είναι μαθητήσ τησ τελευταίασ τάξησ του Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΑΕ), ο βαθμόσ
απόλυςήσ του θα αντληθεί υπηρεςιακά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool του
ΥΠΑΙΘ, μετά από την ζκδοςή τουσ.
2. ζνα (1) ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του Πιςτοποιθτικοφ διαπίςτωςθσ τθσ πάκθςθσ, που ζχει
εκδοκεί από τθν αρμόδια Επταμελι Επιτροπι του νοςοκομείου ι φωτοαντίγραφο Απόφαςθσ του
Κεντρικοφ υμβουλίου Τγείασ (ΚΕΤ) (που ζχει εκδοκεί, μετά από εξζταςθ ζνςταςθσ του
υποψθφίου, από τθν Επιτροπι εξζταςθσ ενςτάςεων υποψθφίων με ςοβαρζσ πακιςεισ για
ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςε ποςοςτό 5% θ οποία ςυγκροτείται κάκε χρόνο κατόπιν
ειςιγθςθσ του ΚΕΤ).
3. ζνα (1) ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου
4. ςε περίπτωςθ υποβολισ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου, από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο
εκπρόςωπο, ςυνυποβάλλεται και ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ πρωτότυπθσ εξουςιοδότθςθ.
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ε περίπτωςθ που ο τίτλοσ προζρχεται από ξζνο ςχολείο, ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει επιπλζον
τα εξισ δικαιολογθτικά:
i) Βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ του Απολυτθρίου (αν πρόκειται για απολυτιριο ξζνου ςχολείου που
λειτουργεί ςτο εξωτερικό) από τθ Διεφκυνςθ Παιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ,
Eυρωπαϊκϊν και Μειονοτικϊν χολείων του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ
Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από τουσ υντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ των
Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ κακϊσ και βεβαίωςθ αναγωγισ
βακμολογίασ του Απολυτθρίου ςε περίπτωςθ που ο βακμόσ δεν είναι ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα
(0-20).
ii) Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ (αν πρόκειται για απολυτιριο ξζνου ςχολείου που
λειτουργεί ςτθν θμεδαπι), κακϊσ και βεβαίωςθ αναγωγισ βακμολογίασ του Απολυτθρίου ςε
περίπτωςθ που ο βακμόσ δεν είναι ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα από τισ Διευκφνςεισ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ.
iii) Για τίτλουσ Δευτεροβάκμιασ Σεχνικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ αλλοδαπισ απαιτείται
Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ ξζνων τίτλων Δευτεροβάκμιασ Σεχνικισ Επαγγελματικισ
Κατάρτιςθσ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κακϊσ και Βεβαίωςθ από τθν οποία να προκφπτει θ αναγωγι
τθσ βακμολογίασ του Απολυτθρίου Δευτεροβάκμιασ Σεχνικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ
αλλοδαπισ ςτθν 20βακμθ κλίμακα, ςε περίπτωςθ που θ βακμολογία του Απολυτιριου τίτλου
δεν εκφράηεται ςτθν 20βακμθ κλίμακα.
‘Ολα τα πρωτότυπα δικαιολογθτικά που εκδίδονται από ξζνθ υπθρεςία (ςχολείο, άλλθ
εκπαιδευτικι αρχι, κ.λ.π.) πρζπει απαραιτιτωσ να είναι επικυρωμζνα για τθ γνθςιότθτα τθσ
υπογραφισ αυτοφ που τα υπογράφει είτε από ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι
από διπλωματικι αρχι τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα με επικφρωςθ του Τπουργείου
Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ, είτε με τθ ςχετικι επιςθμείωςθ (APOSTILLE) από τισ αρμόδιεσ για το
ςκοπό αυτό αρχζσ. Θ επικφρωςθ γίνεται ςτο πρωτότυπο και όχι ςε φωτοτυπία.
Για τθν υποβολι και επικφρωςθ τίτλων, πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων, ιςχφουν τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Αϋ):
i) Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από αντίγραφο εγγράφου που ζχει επικυρωκεί από
δικθγόρο και απαραιτιτωσ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα, θ οποία κα υποβάλλεται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ πρωτότυπθσ ι
ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του ακριβοφσ αντιγράφου.
ii) Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται: α) από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Τπουργείου
Εξωτερικϊν ι από μεταφραςτζσ του Μθτρϊου μεταφραςτϊν του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι
από ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό, β) από δικθγόρο ςφμφωνα με τον «Κϊδικα
Δικθγόρων» (άρκρο 36, παρ. 2, ν.4194/2013 - ΦΕΚ 208 Αϋ), γ) από Πτυχιοφχουσ
μεταφραςτζσ/ςτριεσ του Σμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου με κεϊρθςθ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Επαγγελματιϊν Μεταφραςτϊν
πτυχιοφχων Ιονίου Πανεπιςτθμίου.
Θ αποςτολι κα πρζπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι  Σ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΑ (COURIER )
προσ το:
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΩΝ
ΣΜΗΜΑ Βϋ γρ. 0091,
Α. Παπανδρζου 37, Σ.Κ. 15122, Μαροφςι – Ακινα, Ελλάδα
με τθν ζνδειξθ:
Για τθν Επιτροπι υγκζντρωςθσ και Ελζγχου δικαιολογθτικϊν υποψθφίων με ςοβαρζσ πακιςεισ για το
ζτοσ 2022
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και καταλθκτικι θμερομθνία τθσ ταχυδρομικισ ςιμανςθσ τθν Παραςκευι 27 Μαΐου 2022.

ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ:
1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ, ελζγχου και ταυτοποίθςθσ με το θλεκτρονικό
αρχείο, οι υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν με νεότερεσ ανακοινϊςεισ ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου
(www.minedu.goν.gr) αφενόσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του ελζγχου και αφετζρου για τα
αποτελζςματα ειςαγωγισ, μόλισ αυτά ανακοινωκοφν.
2. Μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων, οι επιτυχόντεσ υποψήφιοι θα προχωρήςουν ςε ηλεκτρονική
εγγραφή ςτο Τμήμα επιτυχίασ τουσ ηθτϊντασ παράλλθλα τθ διαγραφι τουσ από προθγοφμενο Τμιμα
επιτυχίασ ςε περίπτωςθ που είναι ιδθ φοιτθτζσ. Στθ ςυνζχεια κατακζτουν οι ίδιοι ι νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ τουσ ι αποςτζλλουν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι και απόδειξθ
παραλαβισ, ςτθ γραμματεία τθσ Σχολισ ι του Τμιματοσ επιτυχίασ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ.
3. Για τθ ςυμπλιρωςθ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου χρθςιμοποιείται ο 8-ψιφιοσ κωδικόσ υποψθφίου
που αποδίδεται αυτόματα ςτον υποψιφιο κατά τθν εγγραφι του ςτο ςφςτθμα πριν τθν θλεκτρονικι
υποβολι του μθχανογραφικοφ του.
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των Λυκείων, αφενόσ να ενθμερϊςουν το ςφνολο των τελειόφοιτων
μακθτϊν τουσ και κατά τισ θμζρεσ λειτουργίασ των Λυκείων να παρζχουν τθ δυνατότθτα χριςθσ Θ/Τ με
πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο για τουσ υποψθφίουσ τθσ ανωτζρω κατθγορίασ, αν αυτό τουσ ηθτθκεί.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΤΓΚΑ
Εςωτερικι διανομι
1. Γραφ. κ. Τπουργοφ,
2. Γραφ. Τφυπουργοφ κ. Η. Μακρι,
3. Γεν. Γραμματεία Ακμιασ Βκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ
2. Γενικι Διεφκυνςθ Ψθφιακϊν υςτθμάτων Τποδομϊν και Εξετάςεων
3. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων.
4. Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Πιςτοποιιςεων
5. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ κ Απλοφςτευςθσ. Διαδικαςιϊν
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