Όλα ηα βήμαηα πος ππέπει να κάνοςν οι ςποψήθιοι ηωνπανελλαδικών ζε όποια
καηηγοπία κι αν ανήκοςν. Γιαβάζηε όλη ηην εγκύκλιο πος εξέδωζε ηο
ςποςπγείο Παιδείαρ.
Οπσο αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ, πξέπεη όινη νη ππνςήθηνη από ηηο 16/04 έσο ηηο 26/04
λα πξνζέιζνπλ ζηα ιύθεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηνλ θσδηθό αζθαιείαο έηζη
ώζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαζέζνπλ ην κεραλνγξαθηθό.
ΓΙΑΒΑΣΤΔ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
Γηαδηθαζίεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ 2013
Α. Απόθηεζε θσδηθνύ αζθαιείαο (password) από όινπο ηνπο ππνςεθίνπο γηα ππνβνιή
κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ
Β. Υπαγσγή ησλ ππνςεθίσλ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ζηηο εηδηθέο
πεξηπηώζεηο (πνιύηεθλνη, ηξίηεθλνη, θνηλσληθά θξηηήξηα) γηα εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2013-2014 – Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά.
Γ. Απόθηεζε Γειηίνπ Δμεηαδνκέλνπ γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2013 ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ.
Α. Απόθηεζε θσδηθνύ αζθαιείαο (password) από όινπο ηνπο ππνςεθίνπο γηα ππνβνιή
κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ.
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο, Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ζα πινπνηήζεη θαη
θέηνο ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ κεραλνγξαθηθώλ δειηίσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα
εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σην πξώην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, όινη νη
ππνςήθηνη είηε ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ (90% θαη 10%) είηε ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ
(νκάδεο Α΄ θαη Β΄) πξέπεη από 16-4-2013 σο θαη 26-4-2013 λα πξνζέιζνπλ ζην Λύθεηό
ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password), πνπ ζα
δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη. Με απηό ηνλ θσδηθό, ζα κπνξνύλ ζε επόκελε θάζε ηνλ Ινύλην,
αθνύ κπνπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://exams.minedu.gov.gr, λα
επεμεξγαζηνύλ θαη ηειηθά λα ππνβάινπλ νξηζηηθά ην κεραλνγξαθηθό ηνπο δειηίν. Οη
εκεξνκελίεο γηα ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ησλ κεραλνγξαθηθώλ δειηίσλ ζα αλαθνηλσζνύλ
αξγόηεξα. Η δηαδηθαζία είλαη απιή θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε, ελώ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα
ηελ απόθηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θσδηθνύ αζθαιείαο (password) είλαη ειάρηζηα. Αλαιπηηθά
:
Οη ππνςήθηνη ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄γηα ην 90% θαη νη ππνςήθηνη ΔΠΑΛ-Α΄ γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password), ζα επηδεηθλύνπλ ζην Λύθεηό
ηνπο ην δειηίν εμεηαδνκέλνπ ή ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Σε πεξίπησζε
εμνπζηνδνηεκέλνπ από ηνλ ππνςήθην εθπξνζώπνπ, ζα θαηαηίζεηαη ζην Λύθεην ε
πξσηόηππε εμνπζηνδόηεζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα αξρή.
Οη ππνςήθηνη εκεξήζησλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β΄ γηα ην 10% γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθό

θσδηθό αζθαιείαο (password), ζα επηδεηθλύνπλ ζην Λύθεην ηελ πξσηόηππε Βεβαίσζε
Πξόζβαζεο θαη ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Σε πεξίπησζε εμνπζηνδνηεκέλνπ από
ηνλ ππνςήθην εθπξνζώπνπ, ζα θαηαηίζεηαη ζην Λύθεην ε πξσηόηππε εμνπζηνδόηεζε,
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα αξρή.
Β. Υπαγσγή ησλ ππνςεθίσλ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ ζηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο
(πνιύηεθλνη, ηξίηεθλνη, θνηλσληθά θξηηήξηα) γηα εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2013-2014 – Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά.
Όπσο είλαη γλσζηό, γηα ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο ησλ πνιύηεθλσλ, ησλ ηξίηεθλσλ θαη ησλ
θνηλσληθώλ θξηηεξίσλ θαζνξίδεηαη αξηζκόο επηπιένλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, ρσξίο ειηθηαθά
όξηα, εηζνδεκαηηθό θξηηήξην θαη γεσγξαθηθό πεξηνξηζκό.
Γηα ηελ έληαμε ζε θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε, ηελ ίδηα πεξίνδν από 16-4-2013 σο θαη 26-42013 πνπ όινη νη ππνςήθηνη ζα πξνζέιζνπλ ζην Λύθεηό ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ
πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password), όζνη από απηνύο αλήθνπλ ζε θάπνηα εηδηθή
πεξίπησζε, ζα πξνζθνκίζνπλ ζην Λύθεηό ηνπο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (καδί κε ην
πξόηππν ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ ζρεηηθήο αίηεζεο) θαη κεηά από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ,
ζα ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ (Υπν)Γηεπζπληή σο εηδηθή πεξίπησζε (πνιύηεθλνη, ηξίηεθλνη,
θνηλσληθά θξηηήξηα). Γηα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηε δηαδηθαζία, νη ππνςήθηνη ζα
ελεκεξσζνύλ είηε από ην Λύθεηό ηνπο είηε από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΑΙΘΠΑ:
www.minedu.gov.gr ζην ζύλδεζκν ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ, όπνπ αλαξηώληαη όια ηα ζρεηηθά
έγγξαθα, εγθύθιηνη, ππνδείγκαηα αίηεζεο θαη ππεύζπλσλ δειώζεσλ θιπ.
Υπελζπκίδεηαη όηη ηα παξαπάλσ δελ αθνξνύλ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ησλ πνιύηεθλσλ, ησλ
ηξίηεθλσλ θιπ. γηα ηηο Σηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο Σρνιέο θαη ηηο Σρνιέο Αθαδεκηώλ
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, θαζώο ε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γη’ απηέο ηηο Σρνιέο
θαζνξίδνληαη θαη αλαθνηλώλνληαη από ηα αξκόδηα Υπνπξγεία.
Γ. Απόθηεζε Γειηίνπ Δμεηαδνκέλνπ γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2013 ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ.
Τελ ίδηα πεξίνδν κόλν όζνη ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ ή ησλ
ΔΠΑΛ, ζην Λύθεηό ηνπο ζα απνθηήζνπλ θαη ην Γειηίν Δμεηαδνκέλνπ, κε ην νπνίν ζα
πξνζέξρνληαη ζηα εμεηαζηηθά θέληξα ηηο εκέξεο ησλ εμεηάζεσλ.
ΓΔΝΙΚΑ : Οη ππνςήθηνη ηόζν γηα ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθνύ θσδηθνύ αζθαιείαο
(password), όζν θαη γηα ηελ ππνβνιή θαη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ππαγσγή ζε
θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε, απεπζύλνληαη ζην Λύθεην, σο εμήο :
Όζνη ππνςήθηνη (καζεηέο θαη απόθνηηνη) ππέβαιαλ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 2013 ησλ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ, ζα απεπζπλζνύλ ζην αληίζηνηρν ΓΔΛ
ή ΔΠΑΛ.
Όζνη απόθνηηνη- θάηνρνη βεβαίσζεο πξόζβαζεο 2011 ή 2012 από εκεξήζην ΓΔΛ ή
εκεξήζην ΔΠΑΛ (νκάδα Β΄) ζα ππνβάινπλ κεραλνγξαθηθό δειηίν γηα ην 10% ησλ
ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, ζα απεπζπλζνύλ ζε νπνηνδήπνηε εκεξήζην ΓΔΛ ή
ΔΠΑΛ, θαηά πξνηίκεζε ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ή εθείλν ηεο απνθνίηεζήο

ηνπο.
Τέινο, όζνη απόθνηηνη κε ηελ Αίηεζε-Γήισζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ δήισζαλ ππνςεθηόηεηα
γηα ην 90% ησλ ζέζεσλ (κε λέα εμέηαζε), αιιά ηειηθά δελ πξνζέιζνπλ ζηηο
παλειιαδηθέο ζε θαλέλα κάζεκα, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ παλειιαδηθώλ ζα
πξνζέιζνπλ ζην Λύθεηό ηνπο, γηα λα ηνπο επηζηξαθεί ε Βεβαίσζε Πξόζβαζεο. Αλ απηνί
νη απόθνηηνη απνθαζίζνπλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ ρσξίο λέα εμέηαζε
(ην δηθαίσκα απηό έρνπλ νη θάηνρνη Βεβαίσζεο Πξόζβαζεο εκεξήζησλ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ-Β΄
ησλ εηώλ 2011 ή 2012), ζα πξέπεη ηνλ Ινύλην λα πξνζέιζνπλ πάιη ζην Λύθεην,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ λέν πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password) θαη λα
ραξαθηεξηζηνύλ εθ λένπ από ηνλ (Υπν)Γηεπζπληή σο εηδηθή πεξίπησζε (αλ αλήθνπλ ζε
θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε), αθόκα θαη αλ ζα ην έρνπλ ήδε θάλεη από 16-4-2013 σο θαη 264-2013.

