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ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα διορθώσεων και ανακλήσεων των αιτήσεων μεταφοράς θέσεων επιτυχίας»
Σας ενημερώνουμε ότι καλείστε, στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης με αρ.ΦΕΚ τ.Β/3030/28.11.13 και
με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά 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 παρέχετε τη δυνατότητα διορθώσεων στις ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί εμπρόθεσμα (έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου) από τους υποψηφίους που θα προσέλθουν στη Διεύθυνσή σας. Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα παρέχεται στους υποψηφίους για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014.
Για

το

σκοπό

αυτό,

έχει

δημιουργηθεί

ειδική

διαδικτυακή

εφαρμογή

στη

διεύθυνση

http://solon.it.minedu.gov.gr/. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η παρακάτω:
1.

Στην ιστοσελίδα http://solon.it.minedu.gov.gr/, μέσω του συνδέσμου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΔΕ» και εισάγοντας το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας με αυτά που χρησιμοποιήσατε στο site
http://dde.it.minedu.gov.gr/, θα εισέλθετε στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή.

2.

Παραλαμβάνετε τη σχετική υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (υπάρχει υπόδειγμα αυτής στην ιστοσελίδα των μεταφορών θέσεων επιτυχίας) του υποψηφίου, ο οποίος δηλώνει την επιθυμία του να αρθεί
η οριστικοποιημένη αίτησή του για τη μεταφορά θέσεων επιτυχίας.

3.

Βάσει της προαναφερθείσας υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης που θα σας παραδώσει ο υποψήφιος, εκτελείτε την αναζήτηση της ηλεκτρονικής αίτησής του χρησιμοποιώντας είτε τον 8-ψήφιο κωδικό εξετάσεων είτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, εφόσον έχετε προηγουμένως ταυτοποιήσει τον υποψήφιο με τα στοιχεία που αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
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4.

Σε συνέχεια της εκτέλεσης της παραπάνω αναζήτησης, η εφαρμογή θα σας εμφανίσει την οριστικοποιημένη αίτηση του υποψηφίου, η οποία μέσω της λειτουργίας «ΑΡΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ» θα τεθεί
σε κατάσταση επεξεργασίας παρέχοντας έτσι στον υποψήφιο τη δυνατότητα να τροποποιήσειεπεξεργαστεί τα στοιχεία της αίτησής του, όπως ο ίδιος επιθυμεί.

5.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την αναζήτηση δεν εμφανιστεί κάποια αίτηση, τότε αυτό σημαίνει
ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν είχε οριστικοποιήσει εμπρόθεσμα - μέχρι τις 07/01/14-, ως όφειλε,
την αίτησή του και επομένως δεν έχει τη δυνατότητα να ζητήσει διόρθωση αυτής, καθώς έχει ακυρωθεί
η συμμετοχή του στη διαδικασία της επιλογής για τη μεταφορά θέσεων επιτυχίας.
Επισημαίνεται ότι, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες αποκλειστικά για την

άρση της οριστικοποίησης και όχι για τις διορθώσεις που ενδεχομένως επιθυμεί να εκτελέσει ο υποψήφιος
στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ως προς τις διορθώσεις αυτές, όπως και την εκ νέου οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι απόλυτα υπεύθυνος ο ίδιος ο υποψήφιος. Τις εν λόγω διορθώσεις θα πρέπει να τις εκτελέσει μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας το δικό του όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα
http://dde.it.minedu.gov.gr/ και σύμφωνα με τις οδηγίες που σας είχαν κοινοποιηθεί στην εγκύκλιο με Αρ.
Πρωτ.: 185747/ΣΤ4 και με Θέμα: «Ταυτοποίηση υποψηφίων για μεταφορά θέσης επιτυχίας», να του αποδώσετε
το νέο κωδικό. Διευκρινίζεται ότι, αυτό θα αφορά αποκλειστικά υποψηφίους που αιτούνται διόρθωση της οριστικοποιημένης αίτησής τους και όχι υποψηφίους που τυχόν επιθυμούν να εισάγουν για πρώτη φορά νέα αίτηση στην εφαρμογή, καθώς άλλωστε κάτι τέτοιο δε θα υποστηρίζεται.
Τέλος, αναφέρεται ότι, εάν ένας υποψήφιος επιθυμεί να ακυρώσει την οριστικοποιημένη αίτησή του,
αρκεί να εκτελεσθεί η άρση της οριστικοποίησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω χωρίς
να προβεί ακολούθως ο υποψήφιος στην εκ νέου οριστικοποίηση αυτής. Σε κάθε περίπτωση, σε όσες ηλεκτρονικές αιτήσεις εκτελεστεί η άρση της οριστικοποίησης και δεν οριστικοποιηθούν εκ νέου από τους υποψηφίους
μέχρι τις 10/01/14 θα ακυρωθούν και δε θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής για τη μεταφορά των
θέσεων επιτυχίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Εσωτερική Διανομή
1.

Γραφείο Υπουργού

2.

Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Κεδίκογλου

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
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