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                                                                                                 ΑΓΑ: ΒΔΑ29-Ο4Ρ 

       ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                Να δηαηεξεζεί κέρξη: 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, 
       ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
                          ----- 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ 
   ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ                                                     Μαξνχζη,     15 -  4 - 2013  
              ΣΜΖΜΑ Β’                                            Αξ.Πξση.       Βαζκφο Πξνηεξ. 
                          -----                         Φ.252/51474 /Β6     

Σαρ. Γ/λζε: Αλ. Παπαλδξένπ 37                                                     ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ  ΔΠΔΙΓΟΝ 

Σ.Κ. – Πφιε: 15180 - ΜΑΡΟΤΗ 
Ηζηνζειίδα: www. minedu.gov.gr 
email: t01ode2@ypepth.gr 
 
Πιεξνθνξίεο: γηα ΓΔΛ  
Διέλε Ενιψηα   2103442699 
Γεκήηξεο Ραπηφπνπινο  2103442099 
Γέζπνηλα Σζφιθα  2103442072 
Αλδξέαο Λάκπνο  2103442702-072 
FAX: 2103442098 
Πιεξνθνξίεο: γηα ΔΠΑΛ 
Γηψξγνο Νηαξαγηάλλεο 2103442696 
Ηζκήλε Υξηζηνθαξείδε 2103442100 
FAX: 2103442077                                              

                                                 ΠΡΟ :    1. Πεξηθεξεηαθνχο Γ/ληέο Δθπ/ζεο  

                                                               2. Όιεο ηηο Γ/λζεηο Γ.Δ. 

                                                               3. Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα(δηά ησλ Γηεπζχλζεσλ  Γ.Δ) 

                                                               4. ΚΔΤΠ (δηά ησλ Γηεπζχλζεσλ  Γ.Δ)                                                                               

 

 

ΘΔΜΑ : Α. Απόθηεζε θσδηθνύ αζθαιείαο (password) από όινπο ηνπο ππνςεθίνπο γηα ππνβνιή 

κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ       θαη 

             Β. Τπαγσγή ησλ ππνςεθίσλ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ ζηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

(πνιύηεθλνη, ηξίηεθλνη, θνηλσληθά θξηηήξηα) γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ην 

αθαδεκατθό έηνο 2013-2014 – Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά. 

             Γ. Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ  παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ 2013 Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ. 
 

 

ΓΔΝΙΚΔ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
 Όινη νη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην 2013 πνπ ζα θαηαζέζνπλ κεραλνγξαθηθφ 
δειηίν είηε κε ηα ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ Β΄ (90% θαη 10%) είηε κε ηα ΔΠΑΛ Α΄, πξέπεη από 16-4-2013 σο 26-4-2013 λα 
πξνζέιζνπλ ζην Λχθεην ηνπο [ζε απηφ πνπ ππέβαιαλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε (90% ΓΔΛ & ΔΠΑΛ) ή πνπ ζα 
ππνβάινπλ ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν (10%)] γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο password 
(ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄) . 

Σελ ίδηα πεξίνδν φζνη απφ ηνπο ππνςεθίνπο εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ησλ πνιχηεθλσλ, ησλ 
ηξίηεθλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ (θαη ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ππνςεθίσλ εθθιεζηαζηηθψλ ιπθείσλ 
θαη Διιήλσλ πνιηηψλ κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο) πξνζθνκίδνπλ ζην ίδην Λχθεηφ ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, γηα έιεγρν θαη απνθηνχλ θαη απηνί ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ 
αζθαιείαο password (ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄).  

Δπίζεο, κφλν φζνη ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 2013 (είηε κε ηα ΓΔΛ είηε κε ηα ΔΠΑΛ), 
πξέπεη σο 26-4-2013 λα απνθηήζνπλ απφ ην Λχθεηφ ηνπο ην Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ (ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄). Απηφ δειαδή 
δελ αθνξά ηνπο απνθνίηνπο-ππνςεθίνπο κε ην 10%. Θα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηε δηαδηθαζία, λα πξνεγεζεί ε 
ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ εμεηαδνκέλνπ πξηλ ηε ρνξήγεζε θσδηθνχ αζθαιείαο. 

Μεηά ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο θαη ην ηέινο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, φινη νη ππνςήθηνη ζα 
κπνξέζνπλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν. 

Σέινο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ΚΔΦ. Γ Πξφζβαζε Δλειίθσλ Τπεθφσλ Σξίησλ 
Υσξψλ ζηελ Δθπαίδεπζε. 
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ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ 

 
Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, νη θαζεγεηέο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο  ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΚΔΤΠ), 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ ελεκέξσζή θαη ηελ παξνρή θάζε βνήζεηαο ζηνπο ππνςεθίνπο, ζα βξίζθνληαη 
θνληά ζηνπο καζεηέο θαη ππνςεθίνπο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ  
δειηίνπ.  

Καηά πξψηνλ, νη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θσδηθφ Γηεπζπληή πνπ παξέιαβαλ 
πέξπζη απφ ηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΤΠΑΗΘΠΑ, απνθηνχλ πξφζβαζε 
ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ. Με ηνλ θσδηθφ απηφ ν Γηεπζπληήο ή ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ απηφλ ρεηξηζηήο, ζα ειέγρνπλ ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ 
ζα απνζηαινχλ απφ ηελ αλσηέξσ Γ/λζε. 

ηε ζπλέρεηα, θάζε ππνςήθηνο (ν ίδηνο ή θάπνηνο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνλ ίδην) ζα πξνζέξρεηαη ζην 
Λχθεηφ ηνπ, ζα ηαπηνπνηείηαη ζε απηφ θαη θαηφπηλ ζα δεκηνπξγεί, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, ηνλ 
πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ αζθαιείαο (password) (βι. ΚΔΦ. Γ). Αλ αλήθεη ζε θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε, πξνζθνκίδεη 
θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα έιεγρν. Σν ΤΠΑΗΘΠΑ έρεη δεκηνπξγήζεη αξρείν (βάζε δεδνκέλσλ 
ππνςεθίσλ έηνπο 2013) ζχκθσλα κε ηηο Αηηήζεηο- Γειψζεηο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Αλ πξφθεηηαη γηα ππνςεθίνπο 
(εκεξήζησλ ΓΔΛ ή εκεξήζησλ ΔΠΑΛ Β εηψλ 2011 ή 2012) γηα ην πνζνζηφ 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, απηνί νη 
ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο 
(password) ζην εκεξήζην ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ή ζην Λχθεην απνθνίηεζήο ηνπο.  

Ο ππνςήθηνο ζα κπνξεί πιένλ, κε ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο (password) κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  http://exams.minedu.gov.gr λα επεμεξγαζηεί θαη λα νξηζηηθνπνηήζεη ην κεραλνγξαθηθφ 
ηνπ δειηίν, ζε πξνζεζκία πνπ ζα αλαθνηλσζεί. ηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζα παξέρνληαη ζηνπο 
ππνςεθίνπο αλαιπηηθέο νδεγίεο επεμεξγαζίαο θαη ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ, ρξήζηκνη ζχλδεζκνη, 
ζηαηηζηηθά, βάζεηο εηζαθηέσλ θαη ζπρλέο εξσηήζεηο. 

Οη ππνςήθηνη ηνλ Ηνχλην ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ νξηζηηθά ην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν απφ 
νπνηνλδήπνηε Ζ/Τ πνπ έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα φζνπο 
ππνςεθίνπο πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν επηιέμνπλ λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν ζην 
Λχθεηφ ηνπο, ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ Ζ/Τ ηνπ Λπθείνπ, ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζην 
δηαδίθηπν θαη νπνηαδήπνηε βνήζεηα ή ζπκβνπιή δεηήζνπλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Δπίζεο, νη Γ/ληέο ησλ 
Λπθείσλ κπνξνχλ λα εθηππψζνπλ θαη λα πξνκεζεχζνπλ ην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 : ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ζε φζνπο ππνςεθίνπο ην δεηήζνπλ.  
Οη Γ/ληέο ησλ Λπθείσλ πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ψζηε : 
α) φινη νη ππνςήθηνη λα πξνζέιζνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο 

(password)  
            β) λα ραξαθηεξίζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ αλήθνπλ ζε κία εηδηθή πεξίπησζε, θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ππαγσγή ζε εηδηθή 
πεξίπησζε (βι ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 :ΑΗΣΖΖ  ΓΗΑ ΤΠΑΓΧΓΖ  Δ  ΔΗΓΗΚΖ  ΠΔΡΗΠΣΧΖ (Πνιχηεθλνη, Σξίηεθλνη, 
Κνηλσληθά Κξηηήξηα). 

    γ) λα ρνξεγήζνπλ ην Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ ζηνπο ππνςεθίνπο σο 26-4-2013. Θα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηε 
δηαδηθαζία, λα πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ εμεηαδνκέλνπ πξηλ ηε ρνξήγεζε θσδηθνχ αζθαιείαο. 

δ) λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ 
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ (αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη πεξί ηα κέζα Ηνπλίνπ).  

Δμππαθνχεηαη φηη ε φιε δηαδηθαζία αθνξά φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΛ (90% θαη 10%) θαη ΔΠΑΛ (νκάδεο 
Α΄ θαη Β΄). 
  Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ Λπθείσλ γηα ζέκαηα ηερληθήο θύζεσο (πρ. Κσδηθφο αζθαιείαο Γηεπζπληή,  
πξνζσπηθφο θσδηθφο αζθαιείαο (password) ησλ ππνςεθίσλ, εξσηήζεηο γηα ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή θιπ.) ζα 
απνζηαιεί ζρεηηθή εγθχθιηνο απφ ηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΤΠΑΗΘΠΑ. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Απόθηεζε θσδηθνύ αζθαιείαο (password) από όινπο ηνπο ππνςεθίνπο γηα 

ππνβνιή κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ. 
 
 Γηθαίσκα λα ππνβάινπλ θέηνο κεραλνγξαθηθφ δειηίν έρνπλ νη :            
α) Τπνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ πνπ ππέβαιαλ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 
2013.  
β) Τπνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ Β΄ πνπ απέθηεζαλ Βεβαίσζε Πξφζβαζεο εκεξήζηνπ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ Β΄ θαηά ηα έηε 
2011 ή 2012, νη νπνίνη δηεθδηθνχλ ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, ρσξίο λέα εμέηαζε, αλεμαξηήησο αλ ππέβαιαλ 
ή φρη Αίηεζε-Γήισζε ην Φεβξνπάξην. 
 
 Ζ δεκηνπξγία ηνπ θσδηθνχ αζθαιείαο (password) απφ φινπο ηνπο αλσηέξσ ππνςεθίνπο γηα ππνβνιή 
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, αιιά θαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ησλ πνιχηεθλσλ, 
ησλ ηξίηεθλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ (βιέπε ΚΔΦ Β΄), ζα γίλεηαη ζηα Λχθεηα σο εμήο : 

- Όζνη ππνςήθηνη (καζεηέο θαη απφθνηηνη) ππέβαιαλ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο ηνπ 2013 ησλ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ, ζα απεπζπλζνχλ ζην αληίζηνηρν ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ. 

http://exams.minedu.gov.gr/
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- Όζνη απφθνηηνη- θάηνρνη βεβαίσζεο πξφζβαζεο 2011 ή 2012 απφ εκεξήζην ΓΔΛ ή εκεξήζην ΔΠΑΛ (νκάδα 
Β΄) ζα ππνβάινπλ αξγφηεξα κεραλνγξαθηθφ δειηίν γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, ζα 
απεπζπλζνχλ ζε νπνηνδήπνηε εκεξήζην ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ, θαηά πξνηίκεζε ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ή 
εθείλν ηεο απνθνίηεζήο ηνπο ή ζε εθείλν πνπ ηπρφλ ππέβαιαλ Αίηεζε-Γήισζε. 

         
 Όζνη ππνςήθηνη δελ εκπίπηνπλ ζε θακκία εηδηθή πεξίπησζε θαη άξα δελ πξνζθνκίζνπλ επηπιένλ 
δηθαηνινγεηηθά, απιψο δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο (password). Όζνη ππνςήθηνη εκπίπηνπλ ζε 
θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε, πξνζθνκίδνπλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά γηα έιεγρν θαη ραξαθηεξίδνληαη ζηελ 
ειεθηξνληθή εθαξκνγή σο εηδηθή πεξίπησζε (βι. ΚΔΦ Β΄). Καηά ηα άιια, θαη απηνί δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθφ  
θσδηθφ αζθαιείαο (password), αλεμάξηεηα αλ πξηλ ή κεηά ραξαθηεξηζηνχλ σο εηδηθή πεξίπησζε.   
 Σέινο, φζνη απφθνηηνη κε ηελ Αίηεζε-Γήισζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ δήισζαλ ππνςεθηφηεηα γηα ην 90% ησλ 
ζέζεσλ (κε λέα εμέηαζε), αιιά ηειηθά δελ πξνζέιζνπλ ζηηο παλειιαδηθέο ζε θαλέλα κάζεκα, ακέζσο κεηά ηε 
ιήμε ησλ παλειιαδηθψλ ζα πξνζέιζνπλ ζην Λχθεηφ ηνπο, γηα λα ηνπο επηζηξαθεί ε Βεβαίσζε Πξφζβαζεο.  Αλ 
απηνί νη απφθνηηνη  απνθαζίζνπλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ ρσξίο λέα εμέηαζε (ην δηθαίσκα 
απηφ έρνπλ νη θάηνρνη Βεβαίσζεο Πξφζβαζεο εκεξήζησλ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ-Β΄ ησλ εηψλ 2011 ή 2012), ζα πξέπεη ηνλ 
Ηνχλην λα πξνζέιζνπλ πάιη ζην Λχθεην, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ λέν πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο 
(password) θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ εθ λένπ απφ ηνλ (Τπν)Γηεπζπληή σο εηδηθή πεξίπησζε (αλ αλήθνπλ ζε θάπνηα 
εηδηθή πεξίπησζε), αθφκα θαη αλ ζα ην έρνπλ ήδε θάλεη απφ 16-4-2013 σο 26-4-2013. 
 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΧΓΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  (αθνξά όινπο ηνπο ππνςεθίνπο) 

 

         Οη ππνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄ γηα ην 90% θαη νη ππνςήθηνη ΔΠΑΛ-Α΄ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθφ 
θσδηθφ αζθαιείαο (password), ζα επηδεηθλχνπλ ζην Λχθεηφ ηνπο ην δειηίν εμεηαδνκέλνπ ή ηελ αζηπλνκηθή ηνπο 
ηαπηφηεηα. ε πεξίπησζε εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηνλ ππνςήθην εθπξνζψπνπ, ζα θαηαηίζεηαη ζην Λχθεην ε 
πξσηφηππε εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή. 
          Οη ππνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄ γηα ην 10% γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο 
(password), ζα επηδεηθλχνπλ ζην Λχθεην ηελ πξσηφηππε Βεβαίσζε Πξφζβαζεο θαη ηελ αζηπλνκηθή ηνπο 
ηαπηφηεηα. 
ε πεξίπησζε εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηνλ ππνςήθην εθπξνζψπνπ, ζα θαηαηίζεηαη ζην Λχθεην ε πξσηφηππε 
εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή. 
 
          Δμππαθνχεηαη, φηη πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο είλαη ε απφθηεζε-θαηνρή ηίηινπ 
απφιπζεο γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη Βεβαίσζεο Πξφζβαζεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄. 
 
          Έλαο επηπιένλ έιεγρνο απφ ηνπο Γ/ληέο ησλ Δζπεξηλψλ ΓΔΛ ζα γίλεηαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο εζπεξηλψλ 
ΓΔΛ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ν ππνςήθηνο απηφο πξνζέξρεηαη ζην εζπεξηλφ ΓΔΛ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη 
πξνζσπηθφ θσδηθφ αζθαιείαο (password), ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζρνιείνπ απφ ηελ 
νπνία λα  πξνθχπηεη όηη θνίηεζε θαη ηηο δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο ζην Δζπεξηλό Λύθεην (απαηηείηαη πιήξεο 

θνίηεζε ΜΟΝΟ γηα ηνπο θεηεηλνύο ηειεηόθνηηνπο), εθηφο αλ ππάγεηαη ζε εμαηξέζεηο, νπφηε αληί ηεο 
βεβαίσζεο θνίηεζεο ππνβάιιεη θαηά πεξίπησζε: 
η. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ή 
ηη. Απφθαζε πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε άλσ ηνπ 
67% αλαπεξία ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ ησλ γνλέσλ ή ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηά ηνπ ή 
ηηη. Βεβαίσζε νηθείνπ Λπθείνπ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ελεγξάθε ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ 
Λπθείνπ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25

νπ
 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ή 

ηv. Βεβαίσζε νηθείνπ θνξέα φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ 
αθνινπζνχζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε ηηο πξνκεζεκβξηλέο ψξεο ηεο εκέξαο.  
Αλ δελ πξνζθνκίδεη θάηη απφ ηα αλσηέξσ, δελ ζα ηνπ απνδίδεηαη πξνζσπηθφο θσδηθφο αζθαιείαο (password). 
 Σνλίδεηαη φηη πξηλ ηελ απφδνζε θσδηθνχ αζθαιείαο ζα εθαξκφδνληαη φζα αλαθέξνληαη ζην ΚΔΦ.Γ. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β. Τπαγσγή ησλ ππνςεθίσλ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ ζηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

(πνιύηεθλνη, ηξίηεθλνη, θνηλσληθά θξηηήξηα) γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ην 

αθαδεκατθό έηνο 2013-2014 – Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά. 

 
Β1.  ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

  
       Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α΄) θαη ησλ ζρεηηθψλ Τ.Α., 
νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ππαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ζηηο εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014. Με ηηο δηαηάμεηο 
απηέο, ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ν έιεγρφο ηνπο θαη ε ππαγσγή ή κε ησλ ππνςεθίσλ ζε κία εηδηθή 
πεξίπησζε ζα γίλεηαη ζην Λχθεην πξηλ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ. 
        Γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ δηαηάμεσλ: 
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α) κε ηελ παξνχζα εγθχθιην απνζαθελίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία γηα θάζε εηδηθή 
πεξίπησζε είλαη απιά θαη εχθνια ηφζν ζηελ έθδνζε φζν θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπο 
β) ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία από 16-4-2013 σο 26-4-2013, θαηά ηελ νπνία φινη νη ππνςήθηνη γηα ηελ 
ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ ζα πξνζέιζνπλ ζην Λχθεην γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θσδηθφ αζθαιείαο 
(password), νη ππνςήθηνη πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε ζα θιεζνχλ επηπιένλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηα 
Λχθεηά ηνπο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  
γ) κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ Τπνδηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ σο 
κία ζπγθεθξηκέλε εηδηθή πεξίπησζε, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  
http://exams.minedu.gov.gr.  
δ) ηέινο, φηαλ ηνλ Ηνχλην νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν, ζα γλσξίδνπλ αλ έρνπλ ήδε 
ππαρζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθή πεξίπησζε θαη ζα δειψλνπλ κφλν ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 
       Γηα ηελ ππαγσγή ή κε ησλ ππνςεθίσλ ζε θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε θαη γηα ηελ επάξθεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ή κε, νη (Τπν)Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, εθαξκφδνπλ ηε δηαδηθαζία, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 
παξνχζα εγθχθιην θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ. 

 
 

Β2.   ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ – ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

 
Οη ππνςήθηνη πνπ αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ησλ πνιπηέθλσλ, ησλ ηξηηέθλσλ,θαη ησλ 

θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ, είηε κε ην 90% είηε κε ην 10%, δηεθδηθνχλ φιεο ηηο ζέζεηο εηζαθηέσλ, φπσο φινη νη 
ππνςήθηνη, αιιά επηπιένλ δηεθδηθνχλ επηπιένλ ζέζεηο  επί ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, ρσξίο πιένλ ειηθηαθά φξηα, 
εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα θαη γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Όινη νη ππνςήθηνη πνπ αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ησλ πνιπηέθλσλ, ησλ ηξηηέθλσλ θαη ησλ 
θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ, ζα ππνβάινπλ ζηα Λχθεηά ηνπο ζρεηηθή Αίηεζε (βιέπε ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 ΑΗΣΖΖ 
ΤΠΑΓΧΓΖ Δ ΔΗΓΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ), φπνπ ζα αλαθέξνπλ θαη ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά (βιέπε παξαθάησ) 
θαη ζα δεηνχλ ηνλ έιεγρν ηνπο θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθή πεξίπησζε. Σνλίδεηαη φηη 
πξηλ ηελ έληαμε ζε θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε ζα εθαξκφδνληαη φζα αλαθέξνληαη ζην ΚΔΦ.Γ. 
 Οη ππνςήθηνη πνπ εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο αα΄ πνιπηέθλσλ, ββ΄ ηξηηέθλσλ,θαη γγ΄ θνηλσληθψλ 
θξηηεξίσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.3966/ 2011 (ΦΔΚ. Α΄ 118), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α΄), γηα ηελ  ππαγσγή ηνπο ζε κία εηδηθή 
πεξίπησζε πξνζθνκίδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία από 16-4-2013 σο 26-4-2013 επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά 
ζην Λχθεην αλά πεξίπησζε, σο αθνινχζσο: 
 

i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ 
α)  Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ.  ΚΑΗ 
β) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ), πνπ είλαη ζε ηζρχ, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη ξεηά ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα.  
 
      ηελ εηδηθή πεξίπησζε ησλ πνιπηέθλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, εκπίπηνπλ νη ππνςήθηνη πνπ είλαη 
πνιχηεθλνη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1910/1944 (ΦΔΚ 229 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3454/2006 (ΦΔΚ 75 Α΄), θαζψο θαη ηέθλα ησλ αλσηέξσ πνιπηέθλσλ. Ζ 
πνιπηεθληθή ηδηφηεηα δηαηεξείηαη ηζνβίσο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 
3454/2006 (ΦΔΚ 75 Α΄). 
       

ii)  ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ 
α) Πηζηνπνηεηηθφ/πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο εμακήλνπ πξηλ 

ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ.  ΚΑΗ 
β) Τπεχζπλε δήισζε (ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή) ελφο γνλέα, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλεη ππεχζπλα φηη έρεη ηξία (3) δψληα ηέθλα (ζα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ηα ηξία ηέθλα) απφ λφκηκν γάκν 
ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεζέληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ 
άγακσλ κεηέξσλ κε ηξία κε αλαγλσξηζζέληα δψληα ηέθλα, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα ηαπηίδεηαη κε ην 
πηζηνπνηεηηθφ/πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (βι. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ   2 :  ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ - 
ΔΗΓΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΡΗΣΔΚΝΧΝ). 

 
ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηηέθλσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, εκπίπηνπλ νη γνλείο θαη ηέθλα πνιπκειψλ 
νηθνγελεηψλ κε ηξία (3) δψληα ηέθλα απφ λφκηκν γάκν ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή 
πηνζεηεζέληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ άγακσλ κεηέξσλ κε ηξία κε αλαγλσξηζζέληα δψληα 
ηέθλα. 
 
Δπίζεο, θαηφπηλ ηεο κε αξηζκ. 332/2012 γλσκνδφηεζεο ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ΤΠΑΗΘΠΑ, πνπ έγηλε απνδεθηή 
απφ ηνλ Τπνπξγφ κε ηελ απφ 15-6-2012 επηζεκεησκαηηθή ηνπ πξάμε, ηφζν νη Έιιελεο πνιίηεο φζν θαη νη 
αιινδαπνί (πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3454/2006) νη έρνληεο βάζεη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο άλσ ησλ ηξηψλ δψληα ηέθλα, αιιά δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Α..Π.Δ. γηα 
δηάθνξνπο ιφγνπο (π.ρ. ππέξβαζε ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ ηνπ πξψηνπ ηέθλνπ ηνπο), θαη δελ απνδεηθλχνπλ έηζη ηελ 

http://exams.minedu.gov.gr/
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πνιπηεθληθή ηνπο ηδηφηεηα, ππάγνληαη ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ ηξηηέθλσλ ππνςεθίσλ παλειιαδηθψλ 
εμεηάζεσλ. πλεπψο, ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ησλ ηξηηέθλσλ, θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θεθαιαίνπ Β3 ii) ηεο εγθπθιίνπ 
(πηζηνπνηεηηθφ/ά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, εθδνζέλ εληφο εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ 
δειηίνπ θαη ηε ζρεηηθά ηξνπνπνηεκέλε ππεχζπλε δήισζε γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ησλ δψλησλ 
ηέθλσλ-Τπφδεηγκα 2α ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ ΥΧΡΗ ΑΠΔ ΓΗΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΣΡΗΣΔΚΝΟΤ). 
 

iii) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
Α. Γη΄ απηνχο πνπ έρνπλ αδειθφ ή αδειθή, ελεξγφ θνηηεηή ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 2 ηνπ Ν.4009/2011 (ΦΔΚ 195 Α΄), εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ 
ηίηινπ, πνπ θνηηά ζε παλεπηζηήκην ή πνιπηερλείν ή ΣΔΗ ή ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ζηελ 
Α..Κ.Σ. ή ζηελ ΑΠΑΗΣΔ θαζψο θαη ζηηο ΑΣΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, δηαθνξεηηθήο πφιεο 
ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθήο πφιεο απφ απηή ηεο κφληκεο θαηνηθίαο είλαη 
νπνηαδήπνηε πφιε εθηφο ηνπ λνκνχ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο : 
α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ 
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ.   ΚΑΗ 
β) Βεβαίσζε Σκήκαηνο ή ρνιήο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν/ε αδειθφο/αδειθή είλαη ελεξγφο θνηηεηήο ηνπ 
πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν.4009/2011 (ΦΔΚ 195 Α΄). Ζ βεβαίσζε ζα πξέπεη λα 
έρεη εθδνζεί εληφο ηξηκήλνπ, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ.    ΚΑΗ 
γ) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ/ηεο αδειθνχ/αδειθήο πνπ είλαη ελεξγφο θνηηεηήο φηη δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, 
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή. Με ηελ ίδηα 
Τπεχζπλε Γήισζε, ζα δειψλεηαη ππεχζπλα φηη θνηηά ζε πφιε δηαθνξεηηθή ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηεο νηθνγέλεηαο 
θαη φηη απηή ε πφιε είλαη νπνηαδήπνηε πφιε εθηφο ηνπ λνκνχ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ( βι. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ   3 :  
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ - ΔΗΓΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΗΗΗ Α ). 
 
Β. Γη΄ απηνχο  πνπ είλαη νξθαλνί απφ ηνλ έλαλ ή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ή ηέθλα άγακεο κεηέξαο κε έλα ή δχν 
κε αλαγλσξηζζέληα ηέθλα : 
 - Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ 
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη: α) ν ζάλαηνο ηνπ/ησλ γνλέσλ θαη, β) γηα ηελ πεξίπησζε 
ηέθλνπ/ηέθλσλ άγακεο κεηέξαο, ε κε αλαγλψξηζε ηνπ/ησλ ηέθλσλ ηεο, ησλ νπνίσλ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα. 
 
Γ. Γη΄ απηνχο πνπ έρνπλ γνλείο ή ηέθλα ή αδέιθηα ή ζπδχγνπο, πνπ είλαη ηπθινί ή θσθάιαινη ή λεθξνπαζείο, πνπ 
ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, ή πάζρνπλ απφ κπτθή δπζηξνθία Duchenne ή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ 
εηδηθψλ αλαγθψλ επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιφκελα ζε αλαπεξία άλσ ηνπ 67% (δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ 67%):  
α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ 
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζπγγεληθή ζρέζε εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο.  ΚΑΗ 
β) Πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, 
ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο δελ δηαζαθελίδεη ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά κφλν αλαπεξία άλσ ηνπ 67%, ηφηε ζπκπιεξσκαηηθά 
απαηηείηαη  Ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα Γηεπζπληνχ είηε Κιηληθήο 
ΔΤ ή Δξγαζηεξίνπ ή Παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο αληίζηνηρα, πνπ ζα βεβαηψλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία 
πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθαιεί ή ζπλδέεηαη κε ζνβαξά θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 
Ηδηαηηέξσο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθή ππνπεξίπησζε βιέπε νπσζδήπνηε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΤΥΝΔ 
ΔΡΧΣΖΔΗ.  

 
Γ. Γη΄ απηνχο πνπ είλαη ηέθλα ησλ ζπκάησλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ Ν. 1897/1990 (ΦΔΚ 120 Α΄): 
α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ 
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ.  ΚΑΗ 
β) Αληίγξαθν πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ γνλέα πνπ θνλεχζεθε ή θαηέζηε αλίθαλνο. 
  
Δ. Γη απηνχο πνπ είλαη πνιχδπκα ηέθλα (δίδπκα θιπ.), εθόζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ 

ΓΔΛ ή ησλ ΔΠΑΛ γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην ίδην έηνο: 
α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί εληφο εμακήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ 
κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ίδηα εκεξνκελία γέλλεζεο ησλ πνιχδπκσλ ηέθλσλ.     
ΚΑΗ 
β) Αληίγξαθν ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο είηε ησλ ΓΔΛ είηε ησλ ΔΠΑΛ ηνπ 
έηνπο ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ ηνπ/ησλ άιινπ/άιισλ πνιχδπκνπ/πνιχδπκσλ  αδειθνχ/αδειθψλ. 
 

Β3. ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΜΔ ΣΟ 10% (αθνξά κόλν ηα εκεξήζηα ΓΔΛ θαη ηα 

εκεξήζηα ΔΠΑΛ-Β΄) 
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 Όπσο είλαη γλσζηφ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4058/2012 (ΦΔΚ 63 Α΄) γηα φζνπο θαηέρνπλ 
βεβαίσζε πξφζβαζεο εκεξήζηνπ ΓΔΛ ή εκεξήζηνπ ΔΠΑΛ-Β΄ ησλ εηψλ 2011 ή 2012, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θέηνο 
ρσξίο λέα εμέηαζε λα δηεθδηθήζνπλ ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ.  Όζνη ινηπφλ ζα είλαη θέηνο ππνςήθηνη γηα ην 
10%, φπσο φινη νη ππνςήθηνη, θαη εθφζνλ αλήθνπλ ζε εηδηθή πεξίπησζε, ζα δηεθδηθήζνπλ θαη ηηο επηπιένλ ζέζεηο 
ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππαγσγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ην 10% ζε θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε είλαη 

ηα ίδηα κε ησλ ππόινηπσλ ππνςεθίσλ ησλ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ , όπσο έρνπλ πεξηγξαθεί αλσηέξσ  

(βι. ΚΔΦ.Β3).  
 Ζ ΜΟΝΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ είλαη, φηη γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ 10%, δελ ηζρχεη ε ππνπεξίπησζε (iii) Δ 
ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ, αθνχ γηα ηα πνιχδπκα ηέθλα απαηηείηαη εμέηαζε ην ίδην έηνο θαη απηφ ηζρχεη κφλν γηα 
ην 90% ή ηα ΔΠΑΛ. Άξα, γηα ηνπο ππνςεθίνπο κε ην 10% δελ ηζρύεη ε εηδηθή ππνπεξίπησζε «πνιύδπκα 

ηέθλα».  

 

Β4. ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 
 Δάλ κεηά ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνθχςεη ιφγνο έληαμεο ππνςεθίνπ ζε 
θάπνηα απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ηφηε ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη θαη ηε ιήμε 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ. 
        Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην Λχθεην γηα έιεγρν θαη ππαγσγή ή κε ζε θάπνηα εηδηθή 
πεξίπησζε, θπιάζζνληαη κέρξη ηελ 15

ε
 Μαΐνπ ηνπ κεζεπφκελνπ έηνπο ππνβνιήο ηνπο, νπφηε θαη 

θαηαζηξέθνληαη. 
 Σα Πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ εθδίδνληαη απφ μέλε ππεξεζία, πξέπεη απαξαηηήησο λα 
είλαη: α) επηθπξσκέλα γηα ηε γλεζηφηεηα απηνχ πνπ ηα ππνγξάθεη απφ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ 
ή απφ δηπισκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα, κε επηθχξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο 
Διιάδαο, θαη β) επίζεκα κεηαθξαζκέλα απφ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ ην Τπνπξγείν 
Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. 
 Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κπνξεί λα αζθήζεη θαη ην ίδην έιεγρν επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζηα Λχθεηα γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζε κία εηδηθή πεξίπησζε.  
 Σέινο ππελζπκίδεηαη, φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3966/2011, εάλ κεηά ηελ 
εηζαγσγή, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη εηζαρζέληεο δηαγξάθνληαη απφ ηα 
ηκήκαηα εηζαγσγήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε 
φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Η. ή ρνιέο. 
 

 

Β5. ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 
 
Σελ ίδηα πεξίνδν πνπ φινη νη ππνςήθηνη ζα πξνζέιζνπλ ζην Λχθεηφ ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθφ θσδηθφ 
αζθάιεηαο (password) θαη λα πξνζθνκίζνπλ γηα έιεγρν θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο αλ ηπρφλ αλήθνπλ ζε θάπνηα 
εηδηθή πεξίπησζε, πξνζέξρνληαη θαη νη θαησηέξσ ππνςήθηνη: 

 
1. Οη ππνςήθηνη εθθιεζηαζηηθψλ Λπθείσλ δηεθδηθνχλ επηπιένλ ζέζεηο κφλν ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο 
Αθαδεκίεο, ελψ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα θαη ζρνιέο δηεθδηθνχλ ηηο ίδηεο ζέζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο ππνςεθίνπο. Οη 
καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο εθθιεζηαζηηθψλ Λπθείσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ (Τπν)Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ σο 
εηδηθή θαηεγνξία ρσξίο λα πξνζθνκίζνπλ ζην Λχθεηφ ηνπο θαλέλα απνιχησο δηθαηνινγεηηθφ, ελψ νη απφθνηηνη 
εθθιεζηαζηηθψλ Λπθείσλ, πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθν βεβαίσζεο πξφζβαζεο, απ΄ φπνπ πξνθχπηεη φηη 
απνθνίηεζαλ απφ εθθιεζηαζηηθφ Λχθεην . Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο εηδηθή θαηεγνξία αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν Β ηνπ ΚΔΦ. Β2 ηεο παξνχζαο.  Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνςήθηνη 
ηεο εηδηθήο απηήο θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ θαη ηηο επηπιένλ ζέζεηο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ 
(Πνιχηεθλνη, Σξίηεθλνη, Κνηλσληθά Κξηηήξηα), αλ αλήθνπλ ζε θάπνηα (ελλνείηαη πξνζθνκίδνληαο ηα αληίζηνηρα 
δηθαηνινγεηηθά).  
 
2. Οη Έιιελεο πνιίηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο πνπ είλαη θάηνρνη Βεβαίσζεο Πξφζβαζεο ηνπ 
έηνπο 2011 ή 2012 (γηα ην 10%) ή φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο 2013 ησλ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ 
εληάζζνληαη ζε εηδηθή θαηεγνξία ππνςεθίσλ.  Οη ππνςήθηνη απηνί, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζην Λχθεην 
βεβαίσζε Γήκνπ ηνπ Ννκνύ Ξάλζεο, Ρνδόπεο ή Έβξνπ, ζηα δεκνηνιόγηα ηνπ νπνίνπ είλαη γξακκέλνη.  
Αλ έρνπλ κεηεγγξαθεί ζε άιιν Γήκν άιιεο πεξηνρήο ηφηε πξέπεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ λα 
πξνθχπηεη φηη κεηεγγξάθεθαλ ζ’ απηόλ από Γήκν ησλ αλσηέξσ Ννκψλ. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο αλσηέξσ 
βεβαίσζεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ (Τπν)Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ σο εηδηθή θαηεγνξία κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν Β ηνπ ΚΔΦ. Β2 ηεο παξνχζαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνη δειψζνπλ φηη εληάζζνληαη 
ζε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία, δελ κπνξνχλ λα δειψζνπλ άιιε απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο (Πνιχηεθλνη, 
Σξίηεθλνη, Κνηλσληθά Κξηηήξηα). Αληίζηξνθα, φζνη Έιιελεο πνιίηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο 
επηζπκνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο επηπιένλ ζέζεηο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (Πνιχηεθλνη, Σξίηεθλνη, Κνηλσληθά 
Κξηηήξηα), δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο ηεο Μνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Γ.  Γειηίνπ Δμεηαδνκέλνπ  παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ 2013. 

 

Γ1. Γειηίνπ Δμεηαδνκέλνπ  παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ 2013 ΓΔΛ. 

 
αο ζηέιλνπκε ζε Τπφδεηγκα ην Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ Γεληθνχ  Λπθείνπ 2013,  κε  

ην νπνίν   ζα εθνδηαζηνχλ   φινη  νη καζεηέο  ηεο  Γ΄ ηάμεο ησλ Ζκεξεζίσλ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Δζπεξηλψλ 
Γεληθψλ Λπθείσλ θαζψο θαη νη απφθνηηνη πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο απηέο. Σν 
Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ ζα εθηππψλεηαη πξνζπκπιεξσκέλν (εθηφο απφ ην εμεηαζηηθφ θέληξν γηα ηα 6 ή 7 
παλειιαδηθά καζήκαηα) απφ ηελ εθαξκνγή «ΝΔΣΧΡ». 

ην δειηίν εμεηαδνκέλνπ ππάξρεη ε έλδεημε ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ γηα ηα 6 ή 7 παλειιαδηθά 

καζήκαηα, φπνπ ζα αλαγξαθεί ρεηξόγξαθα ην ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εμεηάδνληαη 
γξαπηά ή ην ΔΗΓΗΚΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ή Βαζκνινγηθφ Κέληξν) γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα εμεηαζηνχλ 
πξνθνξηθά. ε θάζε πεξίπησζε επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα αλαγξαθήο ηνπ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ζε φια 
ηα Γειηία, αθνχ νξηζηνχλ ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα.  

ηελ έλδεημε ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ζα εκθαλίδνληαη πξνζπκπιεξσκέλα ηα ηπρφλ εηδηθά καζήκαηα, ζηα 
νπνία νη ππνςήθηνη δήισζαλ ζηελ Αίηεζε-Γήισζε φηη επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ.  

Αθνχ εθηππσζεί ην  Γειηίν εμεηαδνκέλνπ θαη δηπισζεί ζηα δχν (ε εκπξφο φςε ηα ζηνηρεία θαη ε πίζσ φςε 
ηηο νδεγίεο), αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, θαιφ είλαη λα πιαζηηθνπνηεζεί θαη λα ρνξεγεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο.  

Σα  δειηία εμεηαδνκέλνπ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θαηφρσλ ηνπο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο  παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαζψο θαη ζηηο εμεηάζεηο ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ ην ηξέρνλ ζρνιηθφ 
έηνο.  
          Σα δειηία εμεηαδνκέλνπ πξέπεη λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κέρξη 26-4-2013 ή ην αξγφηεξν κέρξη ηε 
ιήμε καζεκάησλ ηνπ ηξέρνληνο δηδαθηηθνχ έηνπο, δειαδή κέρξη ηηο 15 Μαΐνπ 2013. Σνλίδεηαη φηη πξηλ ηελ 
απφδνζε Γειηίνπ Δμεηαδνκέλνπ ζα εθαξκφδνληαη φζα αλαθέξνληαη ζην ΚΔΦ.Γ. 

 
Γ2.  Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ ΔΠΑΛ γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2013. 

 
Σν Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ ησλ ππνςεθίσλ ΔΠΑΛ ζα εθηππψλεηαη πξνζπκπιεξσκέλν κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«ΝΔΣΧΡ». Με ην «Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ ΔΠΑΛ 2013» ζα πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ 
απφ ηα ΔΠΑΛ φινη νη ππνςήθηνη εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Α΄ θαη Β΄).  
           αο εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή φηη ε έλδεημε κε ηα «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ» εκθαλίδεηαη ζηε δεμηά 
πιεπξά ηνπ δειηίνπ, ελψ ε έλδεημε κε ηα «ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ» ζηα νπνία νη ππνςήθηνη δήισζαλ φηη επηζπκνχλ 
λα εμεηαζηνχλ εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ δειηίνπ. Δπίζεο ζηε δεμηά πιεπξά ζα εκθαλίδεηαη απηφκαηα 
ην «ΥΟΛΔΗΟ» ζην νπνίν νη ππνςήθηνη θαηέζεζαλ ηελ «Αίηεζε- Γήισζή» ηνπο.  
           ην Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ ρεηξφγξαθα νη ελδείμεηο:  

 «ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α» γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο νκάδαο Α θαη 

  «ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΔΛ ΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Β» θαη «ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Α ΚΑΗ 
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Β» γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο.  

             Μεηά ηελ εθηχπσζε θαη ζπκπιήξσζε, ην δειηίν ζα πξέπεη λα δηπισζεί ζηα δχν ( ε εκπξφο φςε κε ηα 
ζηνηρεία θαη ε πίζσ φςε κε ηηο νδεγίεο θαη ηα Δηδηθά Μαζήκαηα), λα πιαζηηθνπνηεζεί -αλ είλαη δπλαηφλ- θαη λα 
ρνξεγεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο. 
             Σν δειηίν εμεηαδνκέλνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο απνδεηθηηθφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θαηφρσλ ηνπ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο θαζψο θαη ζηηο εμεηάζεηο ησλ εηδηθψλ 
καζεκάησλ. 
             Γηα ηνπο ππνςεθίνπο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά θαηά 
πεξίπησζε, ζηε ζέζε εμεηαζηηθφ θέληξν ζα αλαγξάθεηαη ρεηξφγξαθα ην βαζκνινγηθφ ή ην εηδηθφ εμεηαζηηθφ 
θέληξν ζην νπνίν εμεηάδνληαη.  
             αο επηζπλάπηνπκε έλα Τπφδεηγκα «Γειηίνπ εμεηαδνκέλνπ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ ΔΠΑΛ 2013», ην 
νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. 
            Σν δειηίν εμεηαδνκέλνπ πξέπεη λα δηαλεκεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο κφιηο νξηζηνχλ ηα εμεηαζηηθά θέληξα 
ΔΠΑΛ ή ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε καζεκάησλ ηνπ ηξέρνληνο δηδαθηηθνχ έηνπο, δειαδή κέρξη ηηο 15 Μαΐνπ 2013. 
Σνλίδεηαη φηη πξηλ ηελ απφδνζε Γειηίνπ Δμεηαδνκέλνπ ζα εθαξκφδνληαη φζα αλαθέξνληαη ζην ΚΔΦ.Γ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ. ΠΡΟΒΑΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΤΠΗΚΟΧΝ ΣΡΙΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Τπελζπκίδεηαη φηη γηα ηελ πξφζβαζε ελειίθσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο απαηηείηαη παξαζηαηηθφ λφκηκεο δηακνλήο ζηε ρψξα, εθφζνλ δελ έρνπλ 
απνθνηηήζεη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα (άξζξν 72, παξ. 5 ηνπ Ν.3386/2005/ΦΔΚ 212

 
Α΄). 

ρεηηθά ηζρχνπλ ηα φζα πεξηιακβάλνληαη ζηα κε αξηζ. πξση. νηθ. 11641/10/19-5-2010 θαη 24649/10/26-11-2010 
έγγξαθα ηνπ Σκήκ. Ννκνζεηηθνχ πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπ. 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία δηαβηβάζηεθαλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο 
Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο κε ηα κε αξηζ. πξση. 64691/Γ2/4-6-2010 θαη 154543/Γ2/16-12-2010 έγγξαθα ηεο 
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Γ/λζεο πνπδψλ Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ νη σο άλσ ππνςήθηνη λα 
παξαιακβάλνπλ ην Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ ή ηνλ θσδηθφ αζθαιείαο ή λα ππαρζνχλ ζε θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε, 
ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ λφκηκεο δηακνλήο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο σο άλσ 
εγθπθιίνπο.  

 
 
 
                          Ο  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

          ΘΔΟΓΧΡΟ ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 
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