
Αγαπητοί τελειόφοιτοι, 

Οι  διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) 

έτους 2022 ξεκίνησαν από την Παρασκευή 8 Ιουλίου  και λήγουν τη Δευτέρα 18 

Ιουλίου 2022, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας. 

Αυτό σημαίνει ότι  μπορείτε, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας σας 

(password), να επισκέπτεσθε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέξετε το Μηχανογραφικό 

Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή και το Παράλληλο 

Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ. 

Α. Όσον αφορά το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, θα μπορείτε να συμπληρώνετε κάποιες προσωρινές προτιμήσεις 

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη συνέχεια να κλειδώσετε το τελικό σας 

Μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) το αργότερο έως και τη Δευτέρα 18 

Ιουλίου 2022 και ώρα 24:00. Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, θα βλέπετε και 

θα μπορείτε να επιλέξετε τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών 

επιδόσεων σας είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης 

όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών 

(αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ). 

Όσοι δεν προλάβατε να αποκτήσετε ή δεν θυμάστε το password, μπορείτε να απευθύνεστε 

στο σχολείο (2ο ΓΕΛ Δράμας), είτε τις προγραμματισμένες μέρες εφημερίας (Πέμπτη 14 

Ιουλίου) ή τις 2 επιπλέον μέρες που θα λειτουργήσει το σχολείο εντός Ιουλίου (Τετάρτη 

13-7-2022 και Δευτέρα 18-7-2022) είτε, εναλλακτικά και εφόσον είχατε δηλώσει 

προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσετε νέο password μέσα από 

την εφαρμογή του ΜΔ με την επιλογή «Υπενθύμιση κωδικού ασφαλείας», χωρίς να 

μεταβείτε στο σχολείο.  

Μετά την οριστικοποίηση του Μ.Δ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

οποιαδήποτε τροποποίηση από εσάς είναι δυνατή, εντός της προκαθορισμένης 

ημερομηνίας υποβολής του Μ.Δ και μόνο με τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. 

 

Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορείτε να 

υποβάλετε: 

- Όσοι συμμετείχατε στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2022, και εφόσον ήδη κατέχετε 

ή αποκτήσατε απολυτήριο (δηλαδή όλοι οι τελειόφοιτοι της Γ΄ τάξης). 

- Όσοι απόφοιτοι συμμετείχατε στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ τα έτη 

2020 ή 2021, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι 

απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια 

που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Για τους υποψηφίους του 10% έτους 2020 

https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/


δεν εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), ενώ για τους υποψηφίους του 10% 

έτους 2021 ισχύει η ΕΒΕ, όπως διαμορφώθηκε το 2021.   

Β. Όσον αφορά το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα 

ΔΙΕΚ στην ίδια αποκλειστική προθεσμία από την Παρασκευή 8-7-2022 μέχρι και 

τη Δευτέρα 18-7-2022 και ώρα 24:00, με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας 

(password), μπορείτε να υποβάλετε το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για τα 

Δημόσια ΙΕΚ. 

Όσοι δεν προλάβατε να αποκτήσετε ή δεν θυμάστε το password, μπορείτε να απευθύνεστε 

στο σχολείο (2ο ΓΕΛ Δράμας), είτε τις προγραμματισμένες μέρες εφημερίας (Πέμπτη 14 

Ιουλίου) ή τις 2 επιπλέον μέρες που θα λειτουργήσει το σχολείο εντός Ιουλίου (Τετάρτη 

13-7-2022 και Δευτέρα 18-7-2022) 

Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν κάποιος από εσάς οριστικοποιήσει το παράλληλο 

μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να 

κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει 

στο σχολείο (2ο ΓΕΛ Δράμας). Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της 

προθεσμίας. 

Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα 

Δημόσια ΙΕΚ είναι: 

 

- Οι υποψήφιοι που υποβάλατε Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχατε στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ του 2022. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα 

χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που  έχετε ήδη 

δημιουργήσει. 

- Οι τελειόφοιτοι του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχατε στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις ΓΕΛ του 2022. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) 

για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, γίνεται στο 2ο ΓΕΛ Δράμας.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. Προτείνεται να εκτυπώσετε ή/και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το 

οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό 

πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορείτε να δείτε τις τελικές προτιμήσεις σας. 

2.Επισημαίνεται ότι εάν κάποιος/α από εσάς δεν έχει ήδη αποκτήσει προσωπικό κωδικό 

ασφαλείας (password) ή τον έχει χάσει και ενδιαφέρεται να υποβάλλει Μ.Δ ή /και Π.Μ.Δ. 

θα πρέπει να απευθυνθεί στο σχολείο τις προκαθορισμένες μέρες λειτουργίας για να 

αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). 

3.Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ΜΔ και ΠΜΔ είναι αποκλειστική και 



μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην 

οριστικοποίηση τους. 

4. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν 

διαθέτετε, θα μπορείτε να απευθύνεστε στο Λύκειό σας (2ο ΓΕΛ Δράμας), το οποίο θα είναι 

ανοιχτό ), στην προγραμματισμένη μέρα εφημερίας (Πέμπτη 14 Ιουλίου) και επιπλέον την 

Τετάρτη 13-7-2022 και τη Δευτέρα 18-7-2022). 

5.Υπενθυμίζεται τέλος ότι εάν κάποιος από εσάς παραπέμπεται στις Επαναληπτικές 

Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτει Μηχανογραφικό Δελτίο με τις 

προτιμήσεις του, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσει να αποκτήσει 

προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). 

 

Ο Δ/ντής του σχολείου 


