
  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  1. Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε.                                  

2. Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε. & E.E.                                                                                                                  

            3. Δ/ντές Ημερήσιων & Εσπερινών 

                                                                                                                       Γενικών Λυκείων & ΕΠΑΛ                                                                              

                                                     (δια των Δ/ντών Δ/νσεων Δ.Ε. &  

                                                                                                            Προϊσταμένων Γραφείων Δ.Ε. & Ε.Ε.)  

                                                                                                       4. ΚΕΣΥΠ  

                                                                                                            (δια των Δ/ντών Δ/νσεων Δ.Ε. &  

                                                                                                            Προϊσταμένων Γραφείων Δ.Ε. & Ε.Ε.)               

        ΚΟΙΝ.: Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης                 

                                   

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποιήσεις  ειδικών περιπτώσεων σε µηχανογραφικά δελτία»   

                                             

 Σας κάνουµε γνωστό ότι στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

έχουν περιέλθει αιτήσεις υποψηφίων, που οριστικοποίησαν το µηχανογραφικό τους δελτίο, για 

αλλαγή στοιχείων που αφορούν στις ειδικές περιπτώσεις α) πολυτέκνων ή β) τριτέκνων ή γ) 

κοινωνικών κριτηρίων, ύστερα από διαπίστωση ότι, εν τέλει, δεν εµπίπτουν ή εµπίπτουν στην 

ειδική περίπτωση όπως έχουν δηλώσει στο µηχανογραφικό τους δελτίο. 

Οι διατάξεις που έχουν δώσει τη δυνατότητα εισαγωγής στις επί πλέον θέσεις, σε 

υποψηφίους οι οποίοι εµπίπτουν στις ειδικές αυτές περιπτώσεις, προβλέπουν ότι σε περίπτωση 

µη συνδροµής των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ειδικές περιπτώσεις, λόγω υποβολής ψευδών 

ή µη νόµιµων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τµήµατα εισαγωγής και 

αποκλείονται κατά τα επόµενα δύο ακαδηµαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα 

Πανεπιστήµια, ΤΕΙ ή Σχολές .  

 Για το λόγο ότι η διαδικασία υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου πραγµατοποιήθηκε 

φέτος για πρώτη φορά, µέσω διαδικτύου και η προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών 

για την απόδειξη των προϋποθέσεων υπαγωγής σε ειδική περίπτωση είναι αποκλειστική ευθύνη 

των υποψηφίων, οι αιτήσεις αυτές που έχουν υποβληθεί και τυχόν άλλες που θα 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 



υποβληθούν µέχρι τη λήξη της οριστικοποίησης στις 30-6-11 στο φαξ της υπηρεσίας µας 
210-3442098, θα γίνουν δεκτές εφόσον αφορούν: α) στον αποχαρακτηρισµό της ειδικής 

περίπτωσης, β) σε τροποποίηση της ειδικής περίπτωσης σε άλλη, γ) σε ένταξη σε ειδική 

περίπτωση δ) σε τροποποίηση της διοικητικής περιφέρειας άσκησης του δικαιώµατος της ειδικής 

περίπτωσης και ε) σε υπέρβαση ή µη του εισοδηµατικού ορίου, µε βάση τα δικαιολογητικά που οι 

υποψήφιοι οφείλουν να έχουν κατά την οριστικοποίηση και τα οποία θα προσκοµίσουν για την 

εγγραφή τους στη Γραµµατεία της σχολής ή τµήµατος εισαγωγής τους.    

 Οι ανωτέρω υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση 
του Ν.1599/1986, για την περίπτωση που τους αφορά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 

επισυνάπτεται, διαγράφοντας τις περιπτώσεις που δεν τους αφορούν. Η ∆ήλωση αυτή θα πρέπει 

να είναι επικυρωµένη από το ΚΕΠ ή το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής τους για το γνήσιο της 

υπογραφής και θα κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που 

βρίσκεται πλησιέστερα του τόπου διαµονής τους. 

 ∆εν θα γίνουν δεκτές Υπεύθυνες ∆ηλώσεις µε ΦΑΞ.  

Προθεσµία Κατάθεσης Υπευθύνων ∆ηλώσεων ορίζεται από 30.6.2011 µέχρι 5 Ιουλίου 
2011.  

Με ευθύνη των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

αυτές θα διαβιβασθούν άµεσα µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης, συγκεντρωτικά ανά 
∆ιεύθυνση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων.  

 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις µε περιεχόµενο αλλαγής προτιµήσεων σχολών δεν γίνονται 
δεκτές. 

 

Συνηµµένα: Πρότυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για συµπλήρωση. 

 
   

                                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

                                                      ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:      
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού 
3. Γραφείο κας Υφυπουργού 
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα  
5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα Παν/κής Εκπ/σης 
6. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε 
7. ∆/νση Λειτ. Ανάπτυξης Πληρ/κών Συστηµάτων 
8. ∆/νση Λειτ. Υποδοµών Πληρ. Ανάπτ. & Ν.Τ. 
9. ∆/νση Οργ. & ∆ιεξ/γής Εξετάσεων  
10. ΓΕΠΟ 
         


