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ΠΡΟΣ:1.Περ/κούς Δ/ντές Εκπ/σης
2.Προϊσταμένους των
Δ/νσεων Β/θιας Εκπ/σης
3. Προϊσταμένους Γραφείων
Τ.Ε.Ε.
(δια των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: Υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων
των αποφοίτων &τελειοφοίτων του Β΄ Κύκλου των Τ.Ε.Ε
για εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (Α.Σ.Τ.Ε)
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές
Αστυφυλάκων και τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Σας στέλνουμε επαρκή ποσότητα έντυπου υποδείγματος του
μηχανογραφικού δελτίου που πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οι
τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των ΤΕΕ αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, ΟΑΕΔ και ΟΤΕΚ
προκειμένου να λάβουν μέρος στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα Τ.Ε.Ι.
Μαζί με το υπόδειγμα του μηχανογραφικού δελτίου αποστέλλεται και δελτίο
ταυτότητας υποψηφίου με το οποίο πρέπει να εφοδιαστούν όλοι οι υποψήφιοι.
Για την ομαλή και απρόσκοπτη οργάνωση των ειδικών εισαγωγικών
εξετάσεων των τελειοφοίτων και αποφοίτων Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. για εισαγωγή
στα Τ.Ε.Ι., την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης,
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και τις
Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και την υποβολή των σχετικών
μηχανογραφικών δελτίων θεωρούμε απαραίτητο να σας γνωρίσουμε τα
ακόλουθα:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα τμήματα των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπ/σης, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές
Αστυφυλάκων και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού έχουν
καταταγεί σε δέκα τρεις (13) ομάδες και έχει καθοριστεί η αντιστοιχία κάθε
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μιας από τις ομάδες αυτές με ένα τομέα ΤΕΕ ανάλογα με το γνωστικό
αντικείμενό τους.
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν όσα τμήματα επιθυμούν από αυτά
που περιλαμβάνονται στην ομάδα με την οποία έχει αντιστοιχηθεί ο τομέας
αποφοίτησής τους από τα Τ.Ε.Ε.
Διευκρινίζεται ότι οι απόφοιτοι των Εσπερινών ΤΕΕ δεν έχουν δικαίωμα
να δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.
Το έτος 2006 έχουν δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου όλοι οι
κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. καθώς και οι μαθητές του τελευταίου
εξαμήνου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
Εκτός των ανωτέρω δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου και
συμμετοχής στις ανωτέρω εξετάσεις έχουν και οι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων
ειδικότητας πρώην Τ.Ε.Λ. και των πρώην Ναυτικών Λυκείων. Για τη
συμμετοχή των υποψηφίων αυτών έχει καθοριστεί η αντιστοιχία τομέων των
πρώην
Τ.Ε.Λ
με
τους
τομείς
των
Τ.Ε.Ε.
(άρθρο
9
της
αριθμ.Φ.153/Β6/8104/26-1-2004 Υπουργικής απόφασης). Ο υποψήφιος που
είναι απόφοιτος Τ.Ε.Λ. επιλέγει μια ειδικότητα του αντίστοιχου τομέα των
Τ.Ε.Ε. ,στο μάθημα της οποία επιθυμεί να εξεταστεί.
Τονίζεται, επίσης, ότι δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου
έχουν και όσοι ανήκουν στη ειδική κατηγορία «Μουσουλμανική μειονότητα
τηςΘράκης(παραγρ.7,άρθρο1τηςαριθμ.Φ.151/17104/Β6/17.02.06Υπουργ.Απ
όφασης)
΄Οσοι από τους ανωτέρω επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εισαγωγικές
εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο στην οικεία
επιτροπή και στην προθεσμία που θα σας γνωστοποιηθεί.
Το μηχανογραφικό δελτίο θα υποβληθεί ηλεκτρονικά. Για τη σχετική
εξοικείωση των υποψηφίων και την απαιτούμενη προετοιμασία τους θα τους
διανεμηθεί το συνοδευτικό έντυπο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο μπορούν
να το χρησιμοποιήσουν ως βοήθημα κατά την προσέλευσή τους στην
επιτροπή.
Με βάση τον αριθμό των υποψηφίων θα καθοριστούν οι Δ/νσεις Β/θμιας
Εκπ/σης στις οποίες θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα για την διεξαγωγή
των σχετικών εξετάσεων. Οι περιφέρειες στις οποίες θα λειτουργήσουν
εξεταστικά κέντρα θα καθοριστούν με Υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί
πριν από τη λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος έτους.
Διευκρινίζεται ότι σε όποια Δ/νση Δ.Ε ή Γραφείο ΤΕΕ καταθέσουν
οι υποψήφιοι μηχανογραφικό δελτίο, εκεί και θα εξεταστούν.
Από τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. που
υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις
ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις μόνο όσοι αποκτήσουν τον Ιούνιο το πτυχίο του
Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
Για το λόγο αυτό τα Τ.Ε.Ε. θα πρέπει το αργότερο την παραμονή
έναρξης των εξετάσεων να γνωρίσουν στα Εξεταστικά Κέντρα τους
τελειόφοιτους οι οποίοι δεν απέκτησαν πτυχίο προκειμένου να διαγραφούν
από τις σχετικές καταστάσεις υποψηφίων.

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
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Στην περιφέρεια της κάθε Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης θα συγκροτηθεί μια
επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών ( μηχανογραφικών) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 περίπτωση Δ΄ της αριθμ.Φ.153/Β6/8104/26-1-2004
(ΦΕΚ 167-Β΄) Υπουργικής απόφασης.
Στην επιτροπή αυτή θα πρέπει να οριστούν τα μέλη κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να μετέχουν τα αναγκαία άτομα για την ηλεκτρονική παραλαβή των
μηχανογραφικών δελτίων. Η επιτροπή μπορεί να εδρεύει είτε στη Δ/νση
B/θμιας Εκπ/σης είτε στο Γραφείο Τ.Ε.Ε. εφόσον λειτουργεί τέτοιο γραφείο
στην περιφέρειά της.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στα μέλη των επιτροπών αυτών για την
πιστή τήρηση τόσο των κειμένων διατάξεων όσο και των οδηγιών, τόσο της
παρούσας όσο και αυτών της χρήσης του οικείου λογισμικού το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί μετά την σχετική αναβάθμισή του .
Ιδιαιτέρως πρέπει να προσεχθεί η σωστή καταχώρηση των ατομικών
στοιχείων των ενδιαφερομένων του κωδικού τους αριθμού και του κωδικού
του Τ.Ε.Ε. στο οποίο φοιτούν. Αν πρόκειται για αποφοίτους πρώην ΤΕΛ θα
αναγράφεται ο κωδικός του ΤΕΕ στο οποίο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να
ανακοινωθεί η βαθμολογία του. Είναι αυτονόητο ότι εάν πρόκειται για
αποφοίτους Εσπερινών ΤΕΕ ή πρώην Εσπερινών ΤΕΛ θα αναγράφεται ο
κωδικός του Εσπερινού ΤΕΕ στο οποίο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να
ανακοινωθεί η βαθμολογία του.
`Ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση για όσα τμήματα
επιθυμεί από αυτά που περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον
τομέα αποφοίτησής του από τα Τ.Ε.Ε. Οι προτιμήσεις καταχωρούνται με
συνεχόμενη αρίθμηση και ως πρώτη είναι αυτή που σημειώνεται με την
ένδειξη 1, δεύτερη με την ένδειξη 2 κ.ο.κ.
Μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος υποβάλλει στην επιτροπή:
α) επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του αν είναι απόφοιτος Τ.Ε.Ε. ή
πρώην ΤΕΛ ή
β) βεβαίωση του Τ.Ε.Ε. που φοιτά από την οποία να προκύπτει ότι είναι
μαθητής τελευταίου εξαμήνου του Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. αν είναι μαθητής.
Ο υποψήφιος που ανήκει στην Μουσουλμανική Μειονότητα της
Θράκης εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών συνυποβάλλει βεβαίωση
Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια του
οποίου είναι γραμμένος.
Αν έχει μεταγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη
βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μεταγράφηκε σ΄αυτόν
από Δήμο των ανωτέρω Νομών
Η επιτροπή συγκέντρωσης καταχωρεί σε ειδική ονομαστική κατάσταση
ένα-ένα μηχανογραφικό που παραλαμβάνει οριστικά. Η κατάσταση αυτή
εκτυπώνεται από το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσετε για την παραλαβή
των μηχανογραφικών δελτίων.
Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και την οριστική παραλαβή των
μηχανογραφικών δελτίων εκτυπώνονται τρία αντίγραφα τα οποία
υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής και
σφραγίζονται. Το ένα από αυτά τα αντίγραφα δίδεται στον υποψήφιο και το
άλλο φυλάσσεται από την επιτροπή μέχρι το Μάιο του επόμενου έτους οπότε
και καταστρέφεται. Το τρίτο αντίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου
ταξινομημένο κατά τερματικό συσκευάζεται σε δέμα και συνοδεύεται με
ξεχωριστό φάκελο που περιέχει αντίστοιχες δισκέτες (2 αντίγραφα
δισκετών)και τη συγκεντρωτική κατάσταση ανά τερματικό.(Προσοχή, η σειρά
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των μηχανογραφικών δελτίων να συμφωνεί με την συγκεντρωτική
κατάσταση). Οι δισκέτες και τα αντίγραφα θα συνοδεύονται με διαβιβαστικό
στο οποίο θα αναφέρονται ο αριθμός των μηχανογραφικών δελτίων και
δεμάτων ανά Η/Υ καθώς και ο αριθμός των δισκετών με το σύνολο των
υποψηφίων που αντιστοιχεί σε κάθε δισκέτα και θα αποστέλλεται στη Δ/νση
Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠΕΠΘ
(Συγγρού 106 11741 Αθήνα, 2ος όροφος,τηλ.2109248248)είτε με εκπρόσωπο
της Δ/νσης ΔΕ ή Γραφείου ΤΕΕ είτε με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ των
ΕΛΤΑ. Στο διαβιβαστικό θα αναφέρεται επίσης το όνομα και το τηλέφωνο ενός
υπεύθυνου της επιτροπής για διευκρινίσεις τυχόν προβλημάτων που μπορεί
να προκύψουν μετά την αποστολή των δισκετών. Παράλληλα την ημέρα
λήξης της προθεσμίας γνωστοποιείται στην Δ/νση Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Εξετάσεων(στην ηλεκτρονική διεύθυνση omogenis@ypepth.gr ή
στο fax 210.3234812, ) ο αριθμός των υποψηφίων που υπέβαλαν
μηχανογραφικό δελτίο κατά τομέα και ειδικότητα.
Διευκρινίζεται ότι κατά την αποστολή των δισκετών στη Δ/νση
Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στέλνονται
μαζί τα επιπλέον δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υπαγόμενοι στην ειδική
κατηγορία των Μουσουλμάνων της Θράκης τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό
υποφάκελο με τη σχετική ένδειξη.
Επειδή η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων είναι
αυστηρά αποκλειστική και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η υποβολή
μηχανογραφικού δελτίου μετά την ημερομηνία που θα ορισθεί, παρακαλούμε
να φροντίσετε ιδιαιτέρως:
α) Για την άμεση ενημέρωση όλων των μαθητών του Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
που δικαιούνται να υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο για την προθεσμία
υποβολής και τις σχετικές διαδικασίες εφοδιάζοντας όσους ενδιαφέρονται με
το σχετικό μηχανογραφικό δελτίο.
β) Για την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης σε προσιτό για κάθε
ενδιαφερόμενο σημείο του Τ.Ε.Ε. προκειμένου να ενημερωθούν οι απόφοιτοι
προηγουμένων ετών.
γ) Για την άμεση συγκρότηση της επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγρ. Δ΄ του άρθρου 8 της αριθμ.Φ.153/Β6/8104/26-1-2004 (ΦΕΚ 167-Β΄).
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι πρέπει να ενημερωθούν οι υποψήφιοι ότι
μετά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου δεν επιτρέπεται καμιά
μεταβολή του, διόρθωση ή συμπλήρωσή του. Για το λόγο αυτό πριν την
οριστική παραλαβή του θα πρέπει ο αρμόδιος της επιτροπής να εκτυπώνει
πρόχειρο αντίγραφο το οποίο θα δίνεται στον υποψήφιο προκειμένου να
ελέγχει αν τα καταχωρηθέντα στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
και εκφράζουν την πραγματική τους επιθυμία.

Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Τ Α Υ Τ Ο Τ Η ΤΑ Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ
Το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου χορηγείται μόνο σε όσους μπορούν
τελικά να λάβουν μέρος στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Επειδή στο δελτίο
αυτό αναγράφεται και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστεί ο κάτοχός
του το δελτίο υποψηφίου θα χορηγηθεί:
α) Στους κατόχους πτυχίου από προηγούμενο έτος μετά την ανακοίνωση
των εξεταστικών κέντρων στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι ειδικές
εισαγωγικές εξετάσεις.
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β)Στους μαθητές του τελευταίου τετραμήνου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. που θα
υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο μετά την ανακοίνωση των τελικών
αποτελεσμάτων και εφόσον φυσικά αποκτήσουν το πτυχίο του Β΄ κύκλου
σπουδών.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή σας για την πιστή τήρηση τόσο της
αναφερομένης παραπάνω Υπουργικής Απόφασης όσο και των οδηγιών της
παρούσας για να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που συνήθως είναι
βλαπτικές για τα συμφέροντα των υποψηφίων.
Τέλος τονίζεται ξανά η αποκλειστικότητα των προθεσμιών και η ανάγκη
της σχετικής ενημέρωσης όλων των μαθητών και η λήψη και όποιων άλλων
μέτρων κρίνετε αναγκαία για την ενημέρωση των αποφοίτων.
Για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου σας, σας στέλνουμε την αριθμ
Φ.153/Β6/8104/26-1-2004 (ΦΕΚ 167-Β΄)Υπουργική Απόφαση καθώς και την
αριθμ.Φ.153/23541/Β6/7-3-2005(ΦΕΚ315-Β)ομοία τροποποίηση της ανωτέρω
Υπουργικής Απόφασης.
.
Εσωτερική διανομή
1) Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης
Τμήμα Β΄
2) Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης &
Πληροφοριακών Συστημάτων
3)Δ/νση Οργ. & Διεξαγωγής Εξετάσεων
Τμήμα Α΄

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΠΟΣΤ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

