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Δελτίο Σφπου
Τποβολι θλεκτρονικοφ μθχανογραφικοφ δελτίου υποψθφίων που πάςχουν από ςοβαρζσ
πακιςεισ για τθν ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ζτουσ 2015 ςε ποςοςτό 5% επιπλζον
των κζςεων ειςακτζων.
Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι οι υποψιφιοι που πάςχουν
από ςοβαρζσ πακιςεισ καλοφνται να υποβάλουν θλεκτρονικά, μζςω Διαδικτφου, μθχανογραφικό δελτίο με
τισ προτιμιςεισ τμθμάτων και ςχολϊν που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ το ακαδ.
ζτοσ 2015-16, ςε ποςοςτό 5% επιπλζον των κζςεων ειςακτζων, από 08 μζχρι και 15 επτεμβρίου 2015.
Η πλατφόρμα κα είναι προςβάςιμθ κατά τισ ανωτζρω θμερομθνίεσ όλο το 24ωρο ςτθν ιςτοςελίδα του
Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων www.minedu.gov.gr και οι υποψιφιοι κα μποροφν από
οποιοδιποτε θλεκτρονικό υπολογιςτι με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το μθχανογραφικό τουσ
δελτίο με τισ προτιμιςεισ των ςχολϊν 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.
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 μθχανογραφικοφ δελτίου, κακϊσ και
 τθν προςυμπλθρωμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ.
Προτείνεται, ο υποψιφιοσ να κρατιςει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμζνου Μθχανογραφικοφ του
Δελτίου και τθσ υπογεγραμμζνθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για το προςωπικό του αρχείο.
Β. Τπογράφουν τα δφο (2) ανωτζρω ζγγραφα (το μθχανογραφικό δελτίο ςε όλεσ τισ ςελίδεσ).
Γ. Αποςτζλλουν (μζχρι και 16 επτεμβρίου) τα δφο (2) ανωτζρω ζγγραφα μαηί με:
 ζνα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
 ζνα (1) φωτοαντίγραφο του Πιςτοποιθτικοφ διαπίςτωςθσ τθσ πάκθςθσ, που ζχει εκδοκεί από τθν
αρμόδια επταμελι Επιτροπι του νοςοκομείου
 ζνα (1) φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου
 ςε περίπτωςθ υποβολισ του μθχανογραφικοφ δελτίου, από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο
εκπρόςωπο, ςυνυποβάλλεται και θ πρωτότυπθ εξουςιοδότθςθ.

Η 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 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΩΝ
ΣΜΗΜΑ Αϋ γρ. 0090,
Α. Παπανδρζου 37, Σ.Κ. 15180, Μαροφςι – Ακινα, Ελλάδα
με τθν ζνδειξθ:
Για τθν Επιτροπι υγκζντρωςθσ και Ελζγχου δικαιολογθτικϊν υποψθφίων με ςοβαρζσ πακιςεισ
για το ζτοσ 2015
και καταλθκτικι θμερομθνία τθσ ταχυδρομικισ ςιμανςθσ τθν 16θ επτεμβρίου 2015.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ του θλεκτρονικοφ μθχανογραφικοφ (15 επτεμβρίου) δεν
κα γίνονται δεκτά εκπρόκεςμα μθχανογραφικά δελτία, κακϊσ κλειδϊνει το ςφςτθμα.
Μετά τον ζλεγχο των ςτοιχείων και τθν ταυτοποίθςθ με το θλεκτρονικό αρχείο, οι υποψιφιοι κα
ενθμερωκοφν με νεότερθ ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
του ελζγχου και τα αποτελζςματα ειςαγωγισ, μόλισ ανακοινωκοφν, ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου
(www.minedu.goν.gr).
Μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων, οι υποψιφιοι κατακζτουν οι ίδιοι ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ
εκπρόςωπόσ τουσ ςτθ γραμματεία τθσ χολισ ι του Σμιματοσ επιτυχίασ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται,
θ οποία και κα προβεί ςτον τελικό ζλεγχο για τθν πλθρότθτα και τθ νομιμότθτά τουσ, προκειμζνου να
ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ, ςτισ θμερομθνίεσ που κα οριςκοφν. ε 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 Σμιματοσ ι τθσ χολισ και αποκλείονται κατά τα δφο (2) επόμενα
ακαδθμαϊκά ζτθ από κάκε διαδικαςία ειςαγωγισ ςε όλα τα Σμιματα και τισ χολζσ.
Επιςθμαίνεται ότι για τθ ςυμπλιρωςθ του μθχανογραφικοφ δελτίου δεν απαιτείται θ απόκτθςθ κωδικοφ
αρικμοφ από Λφκειο.

