
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 
 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013 
 

Αρ.Πρωτ : 185747/ΣΤ4        
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Α.Γιοχάλας,Α.Ανδρικοπούλου 
Τηλέφωνο : 2103442009,2103442386 
FAX  : 2103442011 
Email                   : agio@minedu.gov.gr 
                              andrikopoulou@minedu.gov.gr 
 

 ΠΡΟΣ :  Προϊσταμένους Διευθύνσεων   
                 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 
 ΚΟΙΝ.:  Προϊσταμένους Περιφερειακών 
                Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟ   

  
  

 
 

 
ΘΕΜΑ: «Ταυτοποίηση υποψηφίων για μεταφορά θέσης επιτυχίας» 
 

Σας ενημερώνουμε ότι ως Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλείσθε, 

σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ.ΦΕΚ: τ.Β/3030/28.11.13 και με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων για τη με-

ταφορά θέσεων επιτυχόντων στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου των σχολικών ετών  2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 και 2012-2013 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», να ταυτοποιήσετε τους συγκεκρι-

μένους υποψηφίους για μεταφορά της θέσης επιτυχίας τους σε αντίστοιχη Σχολή-Τμήμα άλλης πόλης, που θα 

προσέλθουν στη Διεύθυνσή σας και στη συνέχεια να τους επιτρέψετε να δημιουργήσουν μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους. Ο κωδικός αυτός είναι απαραίτητος για την ηλεκτρονική 

υποβολή της αίτησης μεταφοράς της θέσης τους. 

Η ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας βρίσκεται στη διεύ-
θυνση http://dde.it.minedu.gov.gr.Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής: 

1. Χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας, με τα οποία είχατε και φέτος πρόσβαση 

στην Εφαρμογή Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας για την επικαιροποίηση των στοιχείων των Λυκείων της 
αρμοδιότητάς σας, θα εισέλθετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Σε περίπτωση απώλειάς τους, μπορείτε 

να στείλετε e-mail στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να σας στείλουμε τα στοιχεία αυτά. 

2. Ακολουθήστε στο μενού το σύνδεσμο "Ταυτοποίηση Υποψηφίου". 

3. Πληκτρολογείτε τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων ή/και το Επώνυμο και το Όνομα, που σας έδωσε ο 

υποψήφιος. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με τα πλήρη ονομαστικά (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυ-

μο, Μητρώνυμο). Πατήστε στο κουμπί Επεξεργασία για να προχωρήσετε στην φόρμα δημιουργίας προ-
σωπικού κωδικού ασφαλείας του υποψηφίου.  
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4. Σε περίπτωση που ο κωδικός εξετάσεων δεν αντιστοιχεί σε επιτυχόντα Γενικού ή Επαγγελματικού Λυ-
κείου μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων των αναφερόμενων στην Υπουργική Απόφαση κατηγοριών, εμ-

φανίζεται σχετικό μήνυμα. 

5. Προκειμένου να ταυτοποιήσετε τον υποψήφιο, δείτε τα στοιχεία του και συγκρίνετέ τα με αυτά που 
αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του. 

6. Σε περίπτωση διαφοράς των ατομικών στοιχείων, ο υποψήφιος θα πρέπει να επανέλθει έχοντας προ-

σκομίσει από το Λύκειο αποφοίτησής του αποδεικτικό απόλυσης, πάνω στο οποίο θα έχει γίνει επιση-
μειωματική πράξη ταύτισης των ατομικών του στοιχείων. 

7. Στη φόρμα «Δημιουργία Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας», επιτρέψτε στον υποψήφιο να πληκτρολο-

γήσει δύο φορές στα αντίστοιχα πεδία τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας, με όποιο συνδυασμό 
γραμμάτων/αριθμών ο ίδιος επιθυμεί, μέχρι 10 χαρακτήρες. 

Επισημαίνεται ότι, εάν από την διαδικασία της αναζήτησης (μέσω των ονομαστικών στοιχείων) προκύψει ο ίδιος 

υποψήφιος με παραπάνω από έναν κωδικό εξετάσεων, τότε στον υποψήφιο θα πρέπει να αποδοθούν οι αντί-
στοιχοι κωδικοί ασφαλείας όσοι είναι οι κωδικοί εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε έναν κωδικό εξετά-

σεων θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία ταυτοποίησης (σύγκρισης στοιχείων με διαβατήριο ή αστυ-

νομική ταυτότητα) πριν την δημιουργία του αντίστοιχου προσωπικού κωδικού ασφαλείας. 

Η ηλεκτρονική εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα Λίστας Ταυτοποιημένων Υποψηφίων για μεταφορά της 

θέσης επιτυχίας τους που ταυτοποιήθηκαν στη Διεύθυνσή σας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του ο υποψήφιος θα πρέπει να ακολου-
θήσει το σύνδεσμο http://solon.it.minedu.gov.gr που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παι-

δείας και Θρησκευμάτων και χρησιμοποιώντας τα προτεινόμενα βήματα μπορεί να υποβάλει την αίτησή του. 

 

                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. 
 

 
                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ    

 

 

 

 

 
Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
4. Γενική Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης  
5. Δ/νση Λειτoυργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
6. Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
7. Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης   
8. Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων 


