
 

 
 

                                                                                                         Μζγαρα, 12 Αυγοφςτου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

«Καθοριςμόσ δικαιοφχων ειδικοφ ποςοςτοφ για ειςαγωγή ςτην τριτοβάθμια εκπαίδευςη 

το ακαδημαϊκό ζτοσ 2018-19 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών 

Λυκείων περιοχών που ζχουν πληγεί εξαιτίασ φυςικών καταςτροφών και οι οποίοι 

υπζβαλαν αίτηςη δήλωςη και ςυμμετείχαν ςτισ πρώτεσ μετά το ςυμβάν πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ που διεξήχθηςαν τον Ιοφνιο του 2018» 

 

Με τθν υπ’αρικμ. Φ.253.2/137341/Α5 απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, 

κακορίηεται το ειδικό ποςοςτό για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2018-19 μακθτϊν και αποφοίτων Γενικϊν και Επαγγελματικϊν Λυκείων περιοχϊν που 

ζχουν πλθγεί εξαιτίασ φυςικϊν καταςτροφϊν και οι οποίοι υπζβαλαν αίτθςθ διλωςθ και 

ςυμμετείχαν ςτισ πρϊτεσ μετά το ςυμβάν πανελλαδικζσ εξετάςεισ που διεξιχκθςαν τον 

Ιοφνιο του 2018 ωσεξισ: 

(i) Για τουσ υποψθφίουσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων των θμεριςιων ΓΕΛ αποδίδεται  

ποςοςτό 0,53 % κακϋ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων τθσ κατθγορίασ τουσ ςε Σχολζσ, 

Τμιματα και ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ των Πανεπιςτθμίων, των Ανϊτατων 

Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν, των ΤΕΙ και τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ. 

(ii) Για τουσ υποψθφίουσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων των θμεριςιων ΕΠΑΛ αποδίδεται 

ποςοςτό 0,25 % κακϋ υπζρβαςθ του αρικμοφ ειςακτζων τθσ κατθγορίασ τουσ ςε Σχολζσ, 

Τμιματα και ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ των Πανεπιςτθμίων του άρκρου 1 τθσ με αρικμ. 

Φ.151/43612/Α5/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 983 Β/ 2018), των ΤΕΙ και τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ. 

(iii) Για τουσ υποψθφίουσ των εςπερινϊν ΓΕΛ αποδίδεται ποςοςτό 0,55 % κακϋ υπζρβαςθ 

του αρικμοφ ειςακτζων τθσ κατθγορίασ τουσ ςε Σχολζσ, Τμιματα και ειςαγωγικζσ 

κατευκφνςεισ των Πανεπιςτθμίων, των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν, των ΤΕΙ και 

τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν υπαγωγι των υποψθφίων ςτο ειδικό 

ποςοςτό του άρκρου 1 κα κατατεκοφν ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που 

ανικουν οι πλθγείςεσ περιοχζσ εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 

παροφςασ και είναι τα εξισ: 

Α) Αίτηςη-Υπεφθυνη Δήλωςη, με τθν οποία κα δθλϊνει ο υποψιφιοσ τθν πρόκεςι του για 

τθν υπαγωγι του ςτο ειδικό ποςοςτό κακϊσ και τα πλιρθ ςτοιχεία του και τον κωδικό 

υποψθφίου με τον οποίο ςυμμετείχε ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ 2018. 

Β) Δήλωςη Ε1 οικονομικοφ ζτουσ 2018 (χριςθ 2017) του γονζα ςτθ διλωςθ του οποίου 



φαίνεται το τζκνο ωσ προςτατευόμενο μζλοσ ι του ιδίου του τζκνου αν κάνει αυτοτελι 

διλωςθ, προσ απόδειξθ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ μόνο για: 

α) όςουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ςχολικοφ ζτουσ 2017-18 κατοικοφςαν μόνιμα ςτθν 

Δθμοτικι Ενότθτα Νζασ Περάμου κατά τθ διάρκεια των επίμαχων ςυμβάντων αλλά 

υπζβαλαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2018 ςε Λφκειο 

άλλθσ περιοχισ και  

β) για τουσ απόφοιτουσ παλαιότερων ετϊν που κατοικοφςαν μόνιμα μόνιμα ςτθν Δθμοτικι 

Ενότθτα Νζασ Περάμου και υπζβαλαν Αίτθςθ-Διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ πανελλαδικζσ 

εξετάςεισ του 2018 είτε ςε Λφκειο τθσ εν λόγω περιοχισ είτε ςε Λφκειο άλλθσ περιοχισ. 

Μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ που φοιτοφςαν ςε Λφκεια τθσ ωσ άνω περιοχισ ζωσ και το  

επίμαχο ςυμβάν, μποροφν εναλλακτικά αντί για τθ διλωςθ Ε1, να προςκομίςουν ςχετικι 

βεβαίωςθ του Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν οποία φοιτοφςαν. 

Μετά τθ διαδικαςία επιλογισ και τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων ειςαγωγισ 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ υποψθφίων πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ζτουσ 

2018, κάκε υποψιφιοσ των τριϊν ανωτζρω περιπτϊςεων κα κρικεί για επιλογι για τισ 

προβλεπόμενεσ κζςεισ για κάκε τμιμα ι ςχολι ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ, με βάςθ το 

ςφνολο των μορίων κατά φκίνουςα ςειρά μορίων και τθ διλωςθ προτίμθςισ του ςτο 

μθχανογραφικό δελτίο, με τθν προχπόκεςθ ο υποψιφιοσ να ζχει επιτφχει ςυνολικό αρικμό 

μορίων τουλάχιςτον ίςο του 70% του αρικμοφ των μορίων που πζτυχε ο  

τελευταίοσ επιτυχϊν τθσ κατθγορίασ τουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολι ι τμιμα κατά το ίδιο 

ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 

 


