
 

 

 Μαροφςι,  21 - 5 - 2014 

ΔΔεελλττίίοο  ΣΣφφπποουυ  

ΜΜθθχχααννοογγρρααφφιικκόό  δδεελλττίίοο  κκααιι  εεππιιππλλζζοονν  ππλλθθρροοφφοορρίίεεσσ  γγιιαα  ττιισσ  ππααννεελλλλααδδιικκζζσσ  εεξξεεττάάςςεειισσ  22001144..  

11.. ΜΜθθχχααννοογγρρααφφιικκόό  δδεελλττίίοο..

Από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι το μθχανογραφικό δελτίο για τισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ 2014 αναρτάται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του ΥΡΑΙΘ www.minedu.gov.gr ςτο 
ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Φζτοσ εντάςςεται ςτο μθχανογραφικό και το νζο τμιμα Ψθφιακϊν Μζςων και 
Επικοινωνίασ ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νιςων. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να μελετιςουν ι/και να εκτυπϊςουν το μθχανογραφικό δελτίο που τουσ 
ενδιαφζρει και ςυγκεκριμζνα ι το μθχανογραφικό δελτίο των ΓΕΛ & ΕΡΑΛ-Βϋ ι το μθχανογραφικό δελτίο 
των ΕΡΑΛ-Αϋ. 

Μετά τισ 15 Ιουνίου και κατόπιν νζασ ενθμζρωςθσ, όλοι οι υποψιφιοι κα προςζλκουν ςτα Λφκειά τουσ για 
να αποκτιςουν προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password), ϊςτε να υποβάλλουν θλεκτρονικά το 
μθχανογραφικό τουσ δελτίο. 

2. Ειδικζσ περιπτώςεισ - μετεγγραφζσ

Μετά τισ νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ καταργοφνται οι επιπλζον κζςεισ ειςαγωγισ για τισ ειδικζσ 
περιπτϊςεισ υποψθφίων. Οι υποψιφιοι που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ των πολφτεκνων, των τρίτεκνων και 
των κοινωνικϊν κριτθρίων, δεν χρειάηεται να κάνουν καμμία ενζργεια τϊρα, αλλά μετά τισ εξετάςεισ και τθν 
ζκδοςθ των αποτελεςμάτων με ςχετικι αίτθςι τουσ προσ το τμιμα υποδοχισ κα είναι δικαιοφχοι 
μεταφοράσ τθσ κζςθσ τουσ. 

3. Διαδικαςία του10% χωρίσ νζα εξζταςθ.

Οι υποψιφιοι που κα διεκδικιςουν το 10% των κζςεων χωρίσ νζα εξζταςθ, μετά τισ 15 Ιουνίου κα ζρκουν 
ςε επαφι με το Λφκειό τουσ, ϊςτε να αποκτιςουν προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password) και ςτθν 
πορεία να υποβάλλουν θλεκτρονικά το μθχανογραφικό τουσ δελτίο. Υπενκυμίηεται ότι με τισ νζεσ 
ρυκμίςεισ: 

- δικαίωμα για το 10% των κζςεων ζχουν όςοι ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμεριςιων ΓΕΛ 
ι των θμεριςιων ΕΡΑΛ τα ζτθ 2012 ι 2013, διεκδικϊντασ το αντίςτοιχο ποςοςτό κζςεων (40% για το 2012 
και 60% για το 2013).Επιςθμαίνεται ότι φζτοσ για πρϊτθ φορά ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία 
του 10% και όςοι απόφοιτοι είχαν λάβει μζροσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμεριςιων ΕΡΑΛ-ομάδα Αϋ 
το 2012 ι το 2013. 

- όςοι απόφοιτοι είναι υποψιφιοι για το 10%, ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ με τα μόρια που είχαν 
επιτφχει ςτθν τελευταία τουσ εξζταςθ. Οι υποψιφιοι αυτοί δεν ζχουν τθ δυνατότθτα ι δικαίωμα να 
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εξεταςτοφν ξανά ςε ειδικό μάκθμα ι ςτα αγωνίςματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά ςυνυπολογίηονται τα μόρια που 
είχαν επιτφχει ςτθν τελευταία τουσ εξζταςθ. 




