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ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: «Υποβολή αίτησης συμμετοχής - μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το
έτος 2014».
Σας ενημερώνουμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν
στο εξωτερικό, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετοχής στις
εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν,

από 7 μέχρι και 14 Ιουλίου 2014.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στη διαδρομή :

www. minedu.gov.gr/Εξετάσεις/ Έλληνες του Εξωτερικού
θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση
συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατ’ ανάγκη να
μετακινηθούν στην Ελλάδα, για το σκοπό αυτό.
Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο
εξωτερικό έτους 2014», οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας
www.minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»), στο σημείο «Έγγραφα
Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού», προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της
κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν, και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την κατηγορία τους.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Για κάθε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να
επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Υπουργείου: 2103442101, 2103442688, 2103442651.
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