
 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                      Μαρούσι, 15/4/2013 

Δελτίο Τφπου  

Διαδικαςίεσ για τουσ υποψθφίουσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων 2013 

Α. Απόκτθςθ κωδικοφ αςφαλείασ (password) από όλουσ τουσ υποψθφίουσ για υποβολι 
μθχανογραφικοφ δελτίου  

Β. Υπαγωγι των υποψθφίων Γενικοφ Λυκείου και Επαγγελματικοφ Λυκείου ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ 
(πολφτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτιρια) για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ κατά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014 – Διαδικαςία και δικαιολογθτικά. 

Γ. Απόκτθςθ Δελτίου Εξεταηομζνου για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ  2013 ΓΕΛ και ΕΡΑΛ. 

 

Α. Απόκτθςθ κωδικοφ αςφαλείασ (password) από όλουσ τουσ υποψθφίουσ για υποβολι 
μθχανογραφικοφ δελτίου. 

 Το Υπουργείο Ραιδείασ, Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ κα υλοποιιςει και φζτοσ 
τθν θλεκτρονικι υποβολι των μθχανογραφικϊν δελτίων των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτθν 
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Στο πρϊτο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, όλοι οι υποψιφιοι είτε των Γενικϊν 
Λυκείων (90% και 10%) είτε των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ομάδεσ Αϋ και Βϋ) πρζπει από 16-4-2013 
ωσ και 26-4-2013 να προςζλκουν ςτο Λφκειό τουσ για να αποκτιςουν προςωπικό κωδικό αςφαλείασ 
(password), που κα δθμιουργιςουν οι ίδιοι. Με αυτό τον κωδικό, κα μποροφν ςε επόμενθ φάςθ τον 
Ιοφνιο, αφοφ μπουν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://exams.minedu.gov.gr, να επεξεργαςτοφν και 
τελικά να υποβάλουν οριςτικά το μθχανογραφικό τουσ δελτίο. Οι θμερομθνίεσ για τθν οριςτικι 
υποβολι  των μθχανογραφικϊν δελτίων κα ανακοινωκοφν αργότερα. Η διαδικαςία είναι απλι και 
φιλικι προσ το χριςτθ, ενϊ τα δικαιολογθτικά για τθν απόκτθςθ του προςωπικοφ κωδικοφ αςφαλείασ 
(password) είναι ελάχιςτα. Αναλυτικά : 

- Οι υποψιφιοι ΓΕΛ και ΕΡΑΛ-Βϋγια το 90% και οι υποψιφιοι ΕΡΑΛ-Αϋ για να δθμιουργιςουν 
προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password), κα επιδεικνφουν ςτο Λφκειό τουσ το δελτίο 
εξεταηομζνου ι τθν αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα. Σε περίπτωςθ εξουςιοδοτθμζνου από τον 
υποψιφιο εκπροςϊπου, κα κατατίκεται ςτο Λφκειο θ πρωτότυπθ εξουςιοδότθςθ, κεωρθμζνθ 
για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από αρμόδια αρχι. 

- Οι υποψιφιοι θμεριςιων ΓΕΛ και ΕΡΑΛ-Βϋ για το 10% για να δθμιουργιςουν προςωπικό κωδικό 
αςφαλείασ (password), κα επιδεικνφουν ςτο Λφκειο τθν πρωτότυπθ Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ και 
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τθν αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα. Σε περίπτωςθ εξουςιοδοτθμζνου από τον υποψιφιο 
εκπροςϊπου, κα κατατίκεται ςτο Λφκειο θ πρωτότυπθ εξουςιοδότθςθ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο 
τθσ υπογραφισ από αρμόδια αρχι. 

Β. Υπαγωγι των υποψθφίων Γενικοφ Λυκείου και ΕΠΑΛ ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ (πολφτεκνοι, 
τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτιρια) για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ κατά το ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 2013-2014 – Διαδικαςία και δικαιολογθτικά. 

            Ππωσ είναι γνωςτό, για τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ των πολφτεκνων, των τρίτεκνων και των 
κοινωνικϊν κριτθρίων κακορίηεται αρικμόσ επιπλζον κζςεων ειςακτζων, χωρίσ θλικιακά όρια, 
ειςοδθματικό κριτιριο και γεωγραφικό περιοριςμό.  

            Για τθν ζνταξθ ςε κάποια ειδικι περίπτωςθ, τθν ίδια περίοδο από 16-4-2013 ωσ και 26-4-2013 
που όλοι οι υποψιφιοι κα προςζλκουν ςτο Λφκειό τουσ για να αποκτιςουν προςωπικό κωδικό 
αςφαλείασ (password), όςοι από αυτοφσ ανικουν ςε κάποια ειδικι περίπτωςθ, κα προςκομίςουν ςτο 
Λφκειό τουσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (μαηί με το πρότυπο ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ςχετικισ αίτθςθσ) και 
μετά από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, κα χαρακτθρίηονται από τον (Υπο)Διευκυντι ωσ ειδικι 
περίπτωςθ (πολφτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτιρια).  Για τα δικαιολογθτικά και τθ διαδικαςία, οι 
υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν είτε από το Λφκειό τουσ είτε από τθν ιςτοςελίδα του ΥΡΑΙΘΡΑ: 
www.minedu.gov.gr ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, όπου αναρτϊνται όλα τα ςχετικά ζγγραφα, εγκφκλιοι, 
υποδείγματα αίτθςθσ και υπεφκυνων δθλϊςεων κλπ. 

                Υπενκυμίηεται ότι τα παραπάνω δεν αφοροφν τισ ειδικζσ κατθγορίεσ των πολφτεκνων, των 
τρίτεκνων κλπ. για τισ Στρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ Σχολζσ και τισ Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ 
Ναυτικοφ, κακϊσ θ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά γι’ αυτζσ τισ Σχολζσ κακορίηονται και 
ανακοινϊνονται από τα αρμόδια Υπουργεία. 

Γ. Απόκτθςθ Δελτίου Εξεταηομζνου για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ  2013 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.  

Τθν ίδια περίοδο μόνο όςοι ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ι των ΕΡΑΛ, ςτο 
Λφκειό τουσ κα αποκτιςουν και το Δελτίο Εξεταηομζνου, με το οποίο κα προςζρχονται ςτα 
εξεταςτικά κζντρα τισ θμζρεσ των εξετάςεων. 

 

ΓΕΝΙΚΑ : Οι υποψιφιοι τόςο για τθ δθμιουργία προςωπικοφ κωδικοφ αςφαλείασ (password), όςο και 
για τθν υποβολι και ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν για υπαγωγι ςε κάποια ειδικι περίπτωςθ, 
απευκφνονται ςτο Λφκειο, ωσ εξισ : 

- Πςοι υποψιφιοι (μακθτζσ και απόφοιτοι) υπζβαλαν Αίτθςθ-Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2013 των ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ, κα απευκυνκοφν ςτο αντίςτοιχο ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ. 
- Πςοι απόφοιτοι- κάτοχοι βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ 2011 ι 2012 από θμεριςιο ΓΕΛ ι θμεριςιο 
ΕΡΑΛ (ομάδα Βϋ) κα υποβάλουν μθχανογραφικό δελτίο για το 10% των κζςεων ειςακτζων χωρίσ νζα 
εξζταςθ, κα απευκυνκοφν ςε οποιοδιποτε θμεριςιο ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ, κατά προτίμθςθ ςτο πλθςιζςτερο 
ςτθν κατοικία τουσ ι εκείνο τθσ αποφοίτθςισ τουσ. 
- Τζλοσ, όςοι απόφοιτοι με τθν Αίτθςθ-Διλωςθ του Φεβρουαρίου διλωςαν υποψθφιότθτα για 
το 90% των κζςεων (με νζα εξζταςθ), αλλά τελικά δεν προςζλκουν ςτισ πανελλαδικζσ ςε κανζνα 
μάκθμα, αμζςωσ μετά τθ λιξθ των πανελλαδικϊν κα προςζλκουν ςτο Λφκειό τουσ, για να τουσ 
επιςτραφεί θ Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ.  Αν αυτοί οι απόφοιτοι  αποφαςίςουν να είναι υποψιφιοι για το 
10% των κζςεων χωρίσ νζα εξζταςθ (το δικαίωμα αυτό ζχουν οι κάτοχοι Βεβαίωςθσ Ρρόςβαςθσ 
θμεριςιων ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ-Βϋ των ετϊν 2011 ι 2012), κα πρζπει τον Ιοφνιο να προςζλκουν πάλι ςτο 
Λφκειο, προκειμζνου να δθμιουργιςουν νζο προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password) και να 
χαρακτθριςτοφν εκ νζου από τον (Υπο)Διευκυντι ωσ ειδικι περίπτωςθ (αν ανικουν ςε κάποια ειδικι 
περίπτωςθ), ακόμα και αν κα το ζχουν ιδθ κάνει από 16-4-2013 ωσ και 26-4-2013. 
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