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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κύρωση πινάκων εισαΥομένων στα Τμήματα/ΕισανωΥικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν
στις πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων 2022 με το σύστημα εισαγωγής του
v.4186/2013 (ΑΙ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων
138 του v.4186j2013 (Α' 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του αρ. 42 του v.4521j2018 (Α' 38) και
τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του v.4777/2021 (Α' 25), και 68 του v.4653j2020 (Α' 12) και της
Φ.253.2/103868/Α5 (Β' 4531/26-08-20221 υπουργικής απόφασης.

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 13Βτου ν.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 'Ι.

2) Τις διατάξεις των εδαφίων α), β), γ) της παρ. 3 καθώς και της παρ 4 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 {ΦΕΚ
193 Α,Ι, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α'), με το άρθρο 66 του
ν.4386/2016 (ΦΕΚ83 Α') και την παρ. 5 του άρθρου 13 του v.4452/2017 (ΦΕΚ17 Α')

3) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του v.4186/2013 (Α' 193) «(Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις)) όπως ανrΙKαταστάθηKε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρ, 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 52 του
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ118 Α'), το άρθρο 58 του Ν, 4310/2014 (ΦΕΚ258 Α') και το άρθρο 40 του Ν.4342/2015
(ΦΕΚ143 Α') και την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν 4452/2017 (ΦΕΚ17 Α').

5) Τις διατάξεις της παρ 5 του αρ 42 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ164 Α').
6) Τις διατάξείς του άρθρου 51 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ33 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7) Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ38 Α'), του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ142 Α'Ι του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ13 Α'),

του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ70 Al.
8) Τις διατάξεις του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ25 Α').
9) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/22071/86/26.02.2009 (ΦΕΚ 373 8') Υπουργικής ΑπόΦαοης, όπως

τροποποιήθηκε από τις Φ.151/121019/86/01-10-2009 (ΦΕΚ2216 Β'), Φ,151/68639/86/2010 (ΦΕΚ922 8'),
Φ.151/67431/Β6/15-06-2011 (ΦΕΚ 1307 ΒΊ, Φ. 151/40925/Β6/10-04-2012 (ΦΕΚ 1280 Β.Ι
Φ.151/133457/Α5/2016, και Φ.151/43076/Α5/2017 (ΦΕΚ1158 ΒΊ όμοιά της.

10) Τις διατάξεις της με αριθ, Φ,151/24463/Β6/4.3.2009 ΚΥΑ(8'422 ) «Σύσταση ατομικών και συλλογικών
οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛι)όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11) Τις διατάξεις της γΑ Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 8' και 1940 Β') ((Πρόσβαση αποφοίτων
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων .... και εΦεξής))
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12) Τις με αριθμ Φ.253.1/55071/Α5/13-5-2022 (ΦΕΚ2370 ΒΊ και Φ.253.1/89660/Α/19-7-2022 (ΦΕΚ3798 ΒΊ
Υπουργικές ΑποΦάσεις σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων για το ακαδ. έτος 2022-2023,
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13) Την υπό στοιχεία Φ.253.2jΙ03868/ΑS (Β' 4531/26-08-2022) γ.Α «( Καθορισμός δικαιούχων Ειδικού ποσοστού
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μαθητών και αποφοίτων
Γενικών και ΕπαΥγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυοικών καταστροφών και οι
οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που
διεξήχθησαν τον lούVLΟτου 2022,))

14) Τις αιτήσεις των υπσψηφίων προς τις ΔΔΕΕύβοιας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Φλώρινας και τους
πίνακες δικαιούχων που καταρτίστηκαν από τις ΔΔΕ και διαβιβάστηκαν σrη Διεύθυνση Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων του ΥΠΑIΘκατόπιν της Φ.251Ι1Ο4414ΙΑ5Ι29-8-2022 σχετικής εΥκυκλίου.

15) Τη με αριθμ. An/553/A5/13-6-2022 Υπουργική ΑπόΦαση «Συγκρότηση της επιτροπής έκδοσης
αποτελεσμάτων επιλογής έτους 2022 υποψηΦίων ΕΠΑ.Λ.για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).

16) Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α') «Διορισμός Avτιyιρoέδρoυ της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και ΥΦυπουργών).

17) Τις προηγούμενες συνεδριάσεις της ανωτέρω Επιτροπής, με τις οποίες μεταξύ των άλλων αντιμετωπίστηκαν
θέματα σχετικά με τη δημιουργία του αρχείου των υποψηφίων και των προτιμήσεών τους, για συμμετοχή
στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακαδ έτους 2022-23.

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

ΑπσΦασίζουμε

Την κύρωση των συνοδευτικών πινάκων των εισαΥομένων καθ' υπέρβαση του συνολικού
αριθμού εισακτέων στην κατηγορία τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2022-23, οι οποίοι
συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου των ΕΠΑΛ με το σύστημα
εισαγωγής του N.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίmοuν στις
διατάξεις των άρθρων 13B του v.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 v.4777/2011 (Α' 25), και 68 του ν.4653/2020 (Α' 12)
και της Φ.253.2/103868/Α5 (Β' 4531/26-08-2022) υπουργικής απόφασης, στις Σχολές, στα Τμήματα και τις
εισαγωγικές κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και της ΑΣΠΑΙΤΕ,με βάση τη βαθμολογία που
πέτυχαν το έτος 2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου των ΕΠΑΛμε το
σύστημα εισαγωγής του N.4186/1013 (ΦΕΚ193Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εΥΥραΦήτων επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από 03-10-2022 έως και 07.10-2022 με υποβολή
αίτησης απευθείας προς τη ΓραμματεΙα του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομεΙου), είτε με
ταχυδρομική αποστολή, ΠΡOσKOμίζOν-rας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν
συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτ:ων/Σχολών. Σε κάθε περίmωση 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.gον.grή 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.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Κοινοιτοίηση:
1.nANEnInHMIA
2ΑΣΠΑιτε
Εσωτερική Διανομή,
1.ΓΡΟΦ. κ. ΥιτουΡΥού,
2. Γινι~ή Διεύθυνσηζ ΨηΦΙDκών Συστημάτων ΥΠοδομών ~oι EξηciOf_WV
3. Δ/νση AναlΠυξηζ ΠληpoΦOPΙD~ών Συστηματων.
4. Δ!νοη Εξnασεων και ΠισtoΠOιήσιων, Τμημα Β'
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Θέμα: Fwd: Καταστάσεις επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από
Από: ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ <tacadthem@uowm.gr>
Ημερομηνία: 30/9/2022, 10:12 Π.μ.
Προς: protocol@uowm.gr

Καλημέρα σας,

Παρακαλώ για την πρωτοκόλληση των εισερχομένων συνημμένων.

Ευχαριστώ

Μανωλίδου Χρυσή

-------- Προωθημένο μήνυμα --------
Θέμα: Καταστάσεις επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από

Ημερομηνία: Fri, 30 5ep 2022 06:59:49 +0000
Από: egovexams<egovexams@minedu.gov.gr>
Προς: tacadthem@uowm.gr <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 ακαδημαΤκό έτος 2022-2023.

Μοναδικός Σύνδεσμος: htt~s :ίLre~orts. It.m ined u.gov.g!!.!2!hgentes2022/7b20a609-645a-
426d-9cOO-240110e83646 UOWM.ziQ

{Αν πατώντας στο link δεν ανοίγει, να το ανrιγράι.jJπε στο πεδίο διευ{Jύνσεων του φuλλομετΡητή
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' Εφαρμσγών Εξετάσεων

Ανδρέα Παπανδρέσυ 37, 15180, Μαρσύσι

Τηλ. Επικσινωνίας 210 3442067

Μανωλi.δου Χρυσή
ΠανεΠLστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΔLεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & ΦΟLτηΤLκής Μέριμνας
Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
ΔLΟLκητήρLΟ
ΠανεΠLοτημιούπολη
50150 2ΕΠ Κοζάνης
Τηλ. 24610 56290. 56291, 56292
E-mail: tacadthe~uowm.gc

-Συνημμένα:

2022 - Αποστολή επιτυχόντων περιοχών που επλήγησαν από Φυσικές
κατασφσΦές για εγγραΦή 2022.pdf

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΓΕΛ 2022 ΜΕ AΔA.pdf

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΕΠΑΛ 2022 ΜΕ AΔA.pdf
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