Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφ. Παιδείας Γιάννη Πανάρετου:
•

Μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουλίου θα αποσταλούν στις Δ/νσεις Δ.Ε. οι σχετικές
καταστάσεις, για να προωθηθούν στα Γενικά Λύκεια αρμοδιότητάς τους
προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

•

Μέχρι τις 12 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες των υποψηφίων
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) στα μαθήματα που διαγωνίστηκαν για την εισαγωγή τους
στα ΤΕΙ καθώς και τα μαθήματα ειδικότητας όλων των υποψηφίων ΕΠΑΛ
(ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄). Οι αντίστοιχες καταστάσεις στα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ αναμένεται
να αποσταλούν περί τις 15 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ
(μαθητές και απόφοιτοι) πρέπει να φροντίσουν να παραλάβουν τη Βεβαίωση
Πρόσβασης από το Λύκειό τους στις 8 και 9 Ιουλίου (δεδομένου ότι μετά την
ημερομηνία αυτή τα σχολεία κλείνουν λόγω θέρους), ώστε να καταθέσουν έγκαιρα
το μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις κατά
τόπους Δ/νσεις ή Γραφεία Δ.Ε. στο χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί (7 ‐ 20
Ιουλίου). Μετά τις 9 Ιουλίου οι βεβαιώσεις πρόσβασης θα παραλαμβάνονται από
τις οικείες Δ/νσεις Δ.Ε.
Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό
δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων πρέπει να βεβαιωθούν πριν τις 7 Ιουλίου
ότι είναι κάτοχοι της πρωτότυπης Βεβαίωσης Πρόσβασης, προκειμένου να
καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο από την πρώτη ημέρα της προθεσμίας
υποβολής τους.
Το Σάββατο 3 Ιουλίου αρχίζουν οι επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕΛ όσων
απουσίασαν δικαιολογημένα λόγω ασθένειας από την εξέταση ορισμένων
μαθημάτων. Οι εξετάσεις αυτές θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 10 Ιουλίου και η
βαθμολογία εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουλίου.
Μέχρι τις 10 Ιουλίου περίπου αναμένεται να ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες
όσων εξετάστηκαν σε ειδικό μάθημα.
Οι ενδιαφερόμενοι να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να
υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο από την Τετάρτη 7 Ιουλίου μέχρι και την
Τρίτη 20 Ιουλίου στην επιτροπή που εδρεύει στην Διεύθυνση ή στο Γραφείο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το Λύκειο, από το οποίο
αποφοίτησε ο ενδιαφερόμενος ή στο οποίο κατέθεσε φέτος την αίτηση για
συμμετοχή του στις εξετάσεις.
Το ίδιο χρονικό διάστημα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και οι απόφοιτοι
Γενικού Λυκείου προηγούμενου έτους ή άλλου τύπου Λυκείου που διαγωνίστηκαν
στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερησίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) σε πανελλαδικό

επίπεδο τα έτη 2008 ή 2009 και θέλουν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων
(χωρίς εξετάσεις).
Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου έχουν οι κάτοχοι της
βεβαίωσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα:
Για το 90% των θέσεων εισακτέων όσοι συμμετείχαν, είτε ως μαθητές της
τελευταίας τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) είτε ως απόφοιτοι
προηγουμένων ετών, στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης τα οποία
εξετάστηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε πανελλαδικό επίπεδο, με την
προϋπόθεση φυσικά ότι είναι κάτοχοι του απολυτηρίου Λυκείου.
Για το 10% των θέσεων, όσοι δεν πήραν μέρος στις φετινές εξετάσεις αλλά
συμμετείχαν στις εξετάσεις της Γ’ τάξης ημερησίου ΓΕΛ ή ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ
Β΄) τα έτη 2008 ή 2009.
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που ανήκουν στην
ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης και κατέχουν Βεβαίωση
Πρόσβασης των ετών 2008 ή 2009 ή 2010.
Οι απόφοιτοι Εσπερινού Γενικού Λυκείου ή Εσπερινού ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 2909/2001 και κατέχουν την βεβαίωση
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφιοι καταθέτουν και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
•

Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Αν ο τίτλος αυτός προέρχεται από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται βεβαίωση της
οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας, της οποίας το
πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να
προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε
Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Αν το ξένο αυτό σχολείο λειτουργεί στο
εσωτερικό, εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης συνυποβάλλεται και βεβαίωση της
οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. για την νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην
Ελλάδα. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης με τους βαθμούς πρόσβασης το οποίο
επικυρώνεται από το μέλος που ελέγχει τα δικαιολογητικά μόνο με την επίδειξη
του πρωτοτύπου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των υποψηφίων στο σημείο
αυτό, γιατί, αν δεν επιδεικνύεται στην Επιτροπή η πρωτότυπη βεβαίωση, η
οποία μπορεί να ζητείται και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της κατάθεσης, δεν
θα παραλαμβάνεται το μηχανογραφικό δελτίο. Για τις ανωτέρω 3 και 4
κατηγορίες απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία οι υποψήφιοι
μπορούν να πληροφορηθούν από τα σχολεία τους ή από τις επιτροπές
κατάθεσης μηχανογραφικών δελτίων. Το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται
αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από
αυτόν εκπρόσωπό του.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την
παρέλευσή της δεν μπορεί να κατατεθεί ή να τροποποιηθεί για κανένα λόγο το
μηχανογραφικό δελτίο.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από
εφέτος δεν ισχύει το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης.
Το Υπουργείο Παιδείας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ολοκληρωθούν όλες οι
διαδικασίες για την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής των εισαγομένων στην
ανώτατη εκπαίδευση την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

