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Φ.253/ 119254 /Α5

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κύρωση πιvάκωv εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις
πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2022 με το σύστημα εισαΥωΥής του v.4186j2013 (Α' 193) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίmουν στις διατάξεις των άρθρων 13Β του ν.4186Ι2013 (Α' 193),
όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του αρ. 42 του ν.4521Ι2018 (Α' 38) και τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του
v.4777j2021 (Α' 25), και 68 του v.4653j2020 (Α' 12) και της Φ.253.2Ι103868ΙΑ5 (8' 4531j26-08-2022)
υπουΡΥικής απόΦασης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13Β του v.4186/2013 (Α' 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α' 38) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4777/2021 (Α' 25).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4653/2020 (Α' 12).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιηθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του v.3432/2006 (Α' 14), όπως τροποποιηθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4559/2018 (Α' 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του

ν.4589/2019 (Α' 13) και του ν.4653/2020 (Α' 12).
6. Τις υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13-S-2022 (Β' 2370) και Φ.253.1/89660/Α5/19-7-2022 (Β' 3798)

υπουργικές αποΦάσεις περί καθορισμού αριθμού εισακτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα
και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημα'ίκό έτος
2022-2023.

7. Την υπό στοιχεία Φ.2S1/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β') υπουργική απόΦαση «Πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού
Λυκείου από το 2020 και εΦεξής, με το (ινέω) σύστημα του V. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α,Ι, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ70 Α') και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019
(ΦΕΚ167 Α')), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία Φ.253.2/103868/Α5 (Β' 4531/26-08-2022) υπουργική απόΦαση «Καθορισμός
δικαιούχων ειδικού ποσοστού ... τον lούνιο του 2022».

9. Τις αιτήσεις των υποψηφίων προς τις ΔΔΕ Εύβοιας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Φλώρινας και
τους πίνακες δικαιούχων που καταρτίστηκαν από τις ΔΔΕ και διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση
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Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ κατόπιν της Φ.2S1jΙ04414/ΑS/29-8-2022 σχετικής
εγκυκλίου.

10. Την αριθμ. Φ.251/551/ΑΠΙΑ5/13-6-2022 Υπουργική Απόφαση περί συγκρότησης της Επιτροπής
Έκδοσης Αποτελεσμάτων ΓΕΛεπιλΟΥής έτους 2022.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α') «Διορισμός Αvrmροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και νΦυπουργών»,

12. Τις συνεδριάσεις της ανωτέρω Eπιτρorιής, με τις οποίες μεταξύ των άλλων αVΤιμετωπίστηKαν θέματα
σχετιιcά με τη δημιουργία του αρχείου των υποψηφίων και των προτιμήσεών τους, για συμμετοχή στη
διαδικασία επιλογής για Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακαδ. Έτους 2022-2023.

13. Το από 28-09-2022 πρακτικό με το οποίο εγκρίθηκαν οι συνοδευτικοί πίνακες των εισαγομένων καθ'
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος
2022-23 από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων ΓΕΛ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τους συνοδευτικούς πίνακες των εισαγομένων καθ' υπέρβαση του αριθμού
εισακτέων της κατηγορίας τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2022-23, οι οποίοι
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων τακτικής εξεταστικής περιόδου με το
σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν
σης διατάξεις των άρθρων 136 του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του αρ. 42 του
ν.4521/2018 (Α' 38) και τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του ν.4777/2021 (Α' 25), και 68 του ν.4653/2020 (Α' 12)
και της Φ.253.2/103868/Α5 (6' 4531/26-08-2022) υπουργικής απόΦασης, στις Σχολές, στα Τμήματα και τις
εισαγωγικές κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
και της ΑΣΠΑΙΤΕ,με βάση τη βαθμολογία που πέτυχαν το έτος 2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις των
Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εγγραΦή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από 03-10-2022 έως και 07-10-2022 με υποβολή
αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με Φυσική παρουσία, είτε με τη
χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου], είτε
με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν
συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών. Σε κάθε περίπτωση
κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραΦής
απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραΦή, η οποία εκδίδεται
μέσω του ιστοτόπου www.goV.gr ή Φέρει Φυσική υπογραΦή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην
οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

ΗΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αποδέκτες για ενέργεια:
1) Πανεπιστήμια
2) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
3) ΑΣΠΑΙΤΕ

Εσωτερική Διανομή:
1) ΓραΦείσΥπουργού
2) Γενική Δ/νση ΨηΦιακών Συσrημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
3) Δ/νση Ανάπτυξης ΠληροΦοριακών Συστημάτων
4) Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων / Τμήμα Α'
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Θέμα: Fwd: Καταστάσεις επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από
Από: ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ <tacadthem@uowm.gr>
Ημερσμηvία: 30/9/2022, 10:12 π.μ.
Προς: protocol@uowm.gr

Καλημέρα σας,

Παρακαλώ για την πρωτοκόλληση των εισερχομένων συνημμένων.

Ευχαριστώ

Μανωλίδου Χρυσή

-------- Προωθημέvο μήvuμα --------
Θέμα: Καταστάσεις επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από

ΗμεΡσμηvία: Fri, 30 5ep 2022 06:59:49 +0000
Από: egovexams<egovexams@minedu.gov.gr>
Προς: tacadthem@uowm.g[ <tacadthem@uowm.gr>

Αγαπητοί κύριοι/ες,

Σας αποστέλλουμε μέσω του παρακάτω μοναδικού συνδέσμου, τα αρχεία που αΦορούν στους
εισαχθέντες στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της κατηγορίας υποψηΦίων από περιοχές που επλήγησαν από Φυσικές
καταστροΦές, για το ακαδημαΙκό έτος 2022-2023.

Μοvαδικός Σύvδεσμσς: httQs:L/reQorts. it.mined U.g~g!LQI hgentes2022f7b20a609-645a-
426d-9cOO-240110e83 646_υOWΜ.ziQ

(Αν πατώντας στο /ink δεν ανοίγει, να το αντιγράψετε στο πεδίο διευ{}ύνaεων του φυλλσμετΡητή
σας (browser))

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

1 από 2 30/9/2022,10:39 Π.μ.
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Ε' Εφαρμογών Εξετάσεων

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι

Τηλ. Επικοινωνίας 210 3442067

Μανωλ"ίδου Χρυσή
ΠανεΠLστήμLΟ ΔυΤLκής Μακεδονiας
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Διοικητήριο
Πανεπιστημιούπολη
50150 ΖΕΠ Κοζάνης
Τηλ. 24610 56290, 56291, 56292
E-mail: tacadthe~uowm.gr

-Συνημμένα:

2022 - Αποστολή επιτυχόντων περιοχών που Επλήγησαν από φυσικές
καταστροφές για εγγραΦή 2022.pdf

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΓΕΛ 2022 ΜΕ AΔA.pdf

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΕΠΑΛ 2022 ΜΕ ΑΔΑ.ρdf
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