
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.253.2/86939/A5 
Τρόπος υποβολής και αριθμός δυνατών προτι-

μήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μη-

χανογραφικού δελτίου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4Δ και της περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρ-

θρου 13Δ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), 
όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 4 και 11 αντίστοιχα του 
ν. 4777/2021 (Α’ 25),

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Την υπό στοιχεία  Φ.1/Γ/467/85472/Β1/14-7-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), σύμφωνα με την οποία δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο

1. Οι τελειόφοιτοι/ες των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και οι υποψήφιοι/ες 
που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕ.Λ. 
και ΕΠΑ.Λ. του εκάστοτε σχολικού έτους δύνανται να εκ-
δηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμε-
νου σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού 
δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου 
διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσι-
ων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρ-
τισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7 

του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, προς κάλυψη από 
τους τελειόφοιτους/ες και υποψήφιους/ες των πανελ-
λαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους. Το πα-
ράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται κατά την 
ίδια περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου 
πρώτης φάσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Γ 
του ν. 4186/2013. Οι υποψήφιοι/ες που συμμετέχουν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους 
δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο 
πρώτης φάσης όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό 
δελτίο.

2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα 
κριτήρια επιλογής, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της παρ. 1 καθορίζο-
νται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

3. Οι τελειόφοιτοι/ες και υποψήφιοι/ες της παρ. 1, οι 
οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις 
θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες δια-
τίθενται προς κάλυψη με την υποβολή παράλληλου μη-
χανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση 
προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τον Κανονισμό 
Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.. Οι θέσεις καταρτιζόμενων της 
παρ. 1, οι οποίες παραμένουν κενές μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας υποβολής του παράλληλου μηχα-
νογραφικού δελτίου, διατίθενται προς κάλυψη σύμφωνα 
με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τον Κανονι-
σμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β’1807), 
η διαδικασία επιλογής της ειδικής περίπτωσης η) της 
παρ. 5 του άρθρου 12 του ως άνω κανονισμού για το 10% 
επιπλέον των θέσεων επί της εκάστοτε καθορισμένης 
δυναμικότητας κάθε τμήματος γίνεται ξεχωριστά από 
τη διαδικασία επιλογής της γενικής περίπτωσης.

Άρθρο 2
Υποβολή του παράλληλου 
μηχανογραφικού δελτίου

1. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες επιθυμούν την εισα-
γωγή σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με τη διαδικασία του παράλληλου 
μηχανογραφικού δελτίου υποβάλλουν ηλεκτρονικά μη-
χανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις των ειδικοτήτων 
ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ., ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τους τελειόφοι-
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τους/ες ή υποψηφίους/ες των ΕΠΑΛ, κατά την διαδικασία 
του παράλληλου μηχανογραφικού, δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 25 του ν. 4763/2020 
(Α’ 254) που αφορά την εγγραφή τους απευθείας σε 
Γ’ εξάμηνο κατάρτισης.

2. Στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο ο/η υποψή-
φιος/α μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες ειδικότη-
τες ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. επιθυμεί με οποιαδήποτε σειρά. 
Με τη δήλωσή του της ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει 
για ποιες ειδικότητες ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. επιθυμεί να συμ-
μετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Ο/Η υποψήφιος/α, προκειμένου να συμμετάσχει στη 
διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., 
οφείλει να κάνει οριστική υποβολή στο παράλληλο μη-
χανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει, εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας που ανακοινώνεται, αλλιώς δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

3. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με 
συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση. Ο/Η υποψήφιος/α δεν 
μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικό-
τητα δημόσιου Ι.Ε.Κ., αν δεν την έχει δηλώσει. Ο/Η υπο-
ψήφιος/α που ανήκει είτε στην ειδική είτε στη γενική 
περίπτωση δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζό-
μενου σε ειδικότητα δημόσιου Ι.Ε.Κ. που προσδιόρισε 
στη δήλωσή του/της, αν το σύνολο των μορίων που συ-
γκεντρώνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό 
λειτουργίας των Ι.Ε.Κ (υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β’1807)
είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευ-
ταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό των 
διατιθέμενων θέσεων, καταλαμβάνει θέση καταρτιζό-
μενου σε ορισμένη ειδικότητα ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. και 
σε ορισμένο είδος θέσης (γενική ή ειδική περίπτωση). 
Επίσης, αν με το σύνολο των μορίων του/της μπορεί να 
καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε περισσότερες ειδι-
κότητες ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ., θα καταλάβει τελικά μόνο 
τη θέση καταρτιζόμενου σε εκείνη την ειδικότητα ανά 
δημόσιο Ι.Ε.Κ. που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της με 

σειρά προτίμησης προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες 
ειδικότητες που έχει δηλώσει.

4. Η δήλωση προτιμήσεων στο παράλληλο μηχανο-
γραφικό δελτίο υποψηφίου/ας υποβάλλεται με τα ατομι-
κά στοιχεία (ονομαστικά στοιχεία και στοιχεία επικοινω-
νίας), τα στοιχεία αποφοίτησης (είδος, έτος απόκτησης 
και βαθμός τίτλου απόλυσης), τα στοιχεία που αφορούν 
την ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οι-
κογένειας, ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης 
οικογένειας, την ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογο-
νεϊκής οικογένειας, την προϋπηρεσία, την ιδιότητα της 
ειδικής περίπτωσης η) της παρ. 5 του άρθρου 12 του κα-
νονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ, τις επιλογές προτίμησης 
και αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφι-
κή επεξεργασία των στοιχείων του/της υποψηφίου/ας. 
Η δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αντιπρο-
σωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης του/της 
υποψηφίου/ας, η οποία είναι οριστική και της οποίας η 
συμπλήρωση ή τροποποίηση επιτρέπεται μόνο εντός 
της προθεσμίας υποβολής της.

5. Μετά τη διαδικασία επιλογής, οι επιτυχόντες/ούσες
μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. και στην 
ειδικότητα επιτυχίας τους, προσκομίζοντας τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας. 
Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο όταν, μετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών, τα νέα υπολογισθέντα μόρια που 
συγκεντρώνει ο/η επιτυχών/ούσα εξακολουθούν να μην 
είναι λιγότερα από το σύνολο των μορίων του τελευταίου 
εισαγομένου στο συγκεκριμένο Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και 
είδος θέσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Ιουλίου 2021

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031261707210002*
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