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Γεληίο Σύποσ 
   

ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ  
 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,  έζεζε πξν θαηξνύ ζε ζπδήηεζε θαη 
δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ δειηίσλ  ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή 
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τν θείκελν, ηα αλαιπηηθά ζρόιηα θαη ηα ζπλνπηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 
δηαβνύιεπζεο είλαη δηαζέζηκα ζηελ δηεύζπλζε: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=350). 

 
Όπσο ηνλίζηεθε θαη ηόηε, ζθνπόο ηεο δηαβνύιεπζεο ήηαλ λα βειηησζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαιύηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 
 
Τν Υπνπξγείν βξίζθεηαη ζήκεξα ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλώζεη ηην καινοηομία ηης 

διαδικαζίας σποβολής ηοσ μητανογραθικού δεληίοσ ηφν σπουηθίφν Γενικών και Δπαγγελμαηικών 
Λσκείφν, αποκλειζηικά μέζφ διαδικηύοσ, κε έλαξμε από εθέηνο. 

 
Η εθαξκνγή απηή είλαη ίζσο ε πνιππινθόηεξε πνπ πινπνηήζεθε ζηελ ρώξα ιόγσ ηεο κνξθήο ηεο. Γηα 

ηνλ ιόγν απηό θαη γηα ηελ επηηπρία ηεο πξώηεο εθαξκνγήο, ζεκαληηθό ξόιν θαινύληαη λα παίμνπλ νη 
εθπαηδεπηηθνί θαη νη Γ/ληέο ησλ Λπθείσλ. Από πιεπξάο ηνπ Υπνπξγείνπ έρεη γίλεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνςεθίσλ. Έηζη: 

 
1. Οη ππνςήθηνη, κπνξνύλ λα αληιήζνπλ αλαιπηηθέο νδεγίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

κεραλνγξαθηθνύ ηνπο δειηίνπ είηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  http://exams.minedu.gov.gr είηε ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΓΒΜΘ: www.minedu.gov.gr . είηε από ηηο ΟΓΗΓΙΔΣ πνπ απνζηέιινληαη ζε όια ηα Λύθεηα. 

 
 2. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ππνςεθίσλ ζα ιεηηνπξγεί επίζεο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θέληξν 
ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο, θαζ’όιε ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο θαη νξηζηηθήο ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ 
δειηίνπ, ζην ηειέθσλν 210.3443993 θαζεκεξηλά (Γεπηέξα κε Παξαζθεπή) 10:00 κε 20:00, θαζώο θαη θέληξν 
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη εμππεξέηεζεο ζην  e-mail: examshd@minedu.gov.gr . 
 
 3. Τέινο, ηόζν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://exams.minedu.gov.gr όζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΥΠΓΒΜΘ: www.minedu.gov.gr., νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ενημερφηικό VIDEO 
(http://www.minedu.gov.gr/ilektroniko-mixanografiko-video.html), ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή θαη 
δίλνληαη απιέο νδεγίεο βήκα-βήκα γηα ηελ επεμεξγαζία ή ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ. Σηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΓΒΜΘ: www.minedu.gov.gr., νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα θαηεβάζνπλ 
νπνηνδήπνηε πιεξνθνξηαθό θείκελν επηζπκνύλ (πρ. ην κεραλνγξαθηθό δειηίν ζε έληππε κνξθή), ώζηε λα 
εξγάδνληαη κε απηό ην πιηθό, ρσξίο λα είλαη ζπλερώο ζπλδεδεκέλνη κε ην δηαδίθηπν. 
 

Με ηε λέα θαηλνηόκν εθαξκνγή, οι σπουήθιοι μπορούν να σποβάλοσν οριζηικά ηο 
μητανογραθικό ηοσς δεληίο από οποιονδήποηε Η/Τ ποσ έτει πρόζβαζη ζηο διαδίκησο, ρσξίο ηε 
κεζνιάβεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ρσξίο ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ. Γίλεηαη όκσο ε δπλαηόηεηα ζε 
όζνπο ππνςεθίνπο πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν επηιέμνπλ λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ην κεραλνγξαθηθό ηνπο 
δειηίν ζην Λύθεηό ηνπο, ρξήζεο ησλ Η/Υ ηνπ Λπθείνπ, ειεύζεξε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη νπνηαδήπνηε 
βνήζεηα ή ζπκβνπιή δεηήζνπλ από ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ 
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 

  

 

 

 

----- 

Σαχ. Γ/νζη: Α. Παπανδρέου 37 

Σ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούζι 

Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr 

email: press@minedu.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=350
http://exams.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:examshd@minedu.gov.gr
http://exams.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/ilektroniko-mixanografiko-video.html
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:press@minedu.gov.gr


 2 

 
Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

 
1. Κάζε ππνςήθηνο κε ηνλ 8ςήθην θσδηθό εμεηάζεσλ πνπ είρε θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο 

παλειιήληεο θαη ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ νλνκαζηηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, επηζθέπηεηαη ηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε  http://exams.minedu.gov.gr θαη ζπκπιεξώλεη (πξόρεηξα) ην κεραλνγξαθηθό ηνπ δειηίν. 
Τειεηώλνληαο, ηνπ εκθαλίδεηαη έλαο θσδηθόο δειηίνπ, ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζεκεηώζεη. Σηελ επόκελε επίζθεςή 
ηνπ, κε ηνλ 8ςήθην θσδηθό εμεηάζεσλ θαη ηνλ θσδηθό δειηίνπ, μπορεί να ηροποποιήζει ηο (πρότειρο) 
μητανογραθικό ποσ έτει ήδη ζσμπληρώζει όζες θορές επιθσμεί.  

 
2. Παξάιιεια, θάζε ππνςήθηνο προζέρτεηαι ζηο Λύκειό ηοσ και δημιοσργεί ηον προζφπικό 

κφδικό αζθαλείας (password), πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζεί από ην ίδην ηνπ ην Λύθεην κε βάζε ην αξρείν 
(βάζε δεδνκέλσλ ππνςεθίσλ έηνπο 2011) πνπ έρεη θαηαξηίζεη ην ΥΠΓΒΜΘ ζύκθσλα κε ηηο Αηηήζεηο- 
Γειώζεηο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Οη ππνςήθηνη γηα ην πνζνζηό 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ (ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ Β΄), 
κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ζε νπνηνδήπνηε εκεξήζην ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη απηνί ην δηθό 
ηνπο πξνζσπηθό θσδηθό (password). Καη γηα ηνπο ππνςεθίνπο απηνύο ππάξρεη αξρείν (βάζε δεδνκέλσλ 
ππνςεθίσλ εηώλ 2009 ή 2010). 

 
3. Ο ππνςήθηνο κπνξεί πιένλ, κε ηνλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password), κέζσ δηαδηθηύνπ λα 

επηζθέπηεηαη ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  http://exams.minedu.gov.gr, γηα λα ππνβάιεη – οριζηικοποιήζει ην 
κεραλνγξαθηθό δειηίν όηαλ αηζζάλεηαη όηη έρεη θάλεη ηηο ηειηθέο ηνπ επηινγέο θαη είλαη έηνηκνο λα ηηο 
νξηζηηθνπνηήζεη.  

 
Σηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  (http://exams.minedu.gov.gr), παξέρνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο 

αλαιπηηθέο νδεγίεο επεμεξγαζίαο θαη ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ, Φξήζηκνη Σύλδεζκνη, Σηαηηζηηθά, Βάζεηο 
Δηζαθηέσλ θαη Σπρλέο Δξσηήζεηο. Με όινπο απηνύο ηνπο ζπλδέζκνπο, ν ππνςήθηνο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία θιπ. 

 
Μεηά από ηελ επηηπρή είζνδν ν ππνςήθηνο ζα βιέπεη ηηο πξώηεο ζειίδεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ηνπ 

δειηίνπ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θαη ζα ηνπ δεηείηαη λα ζπκπιεξώλεη πξόζζεηα αηνκηθά ζηνηρεία π.ρ. 
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ηειέθσλν, ηελ εηδηθή πεξίπησζε - θαηεγνξία ππνςεθίνπ (πνιύηεθλνο, ηξίηεθλνο, 
θνηλσληθά θξηηήξηα), εάλ αλήθεη ζε κία από απηέο, όια κε αλαιπηηθέο νδεγίεο βήκα – βήκα. Σηελ ζπλέρεηα 
εκθαλίδνληαη  ηα επηζηεκνληθά πεδία (ΓΔΛ & ΔΠΑΛ Β΄) ή νη ηνκείο (ΔΠΑΛ Α΄) πνπ ηνπ επηηξέπνληαη λα 
επηιέμεη. Καηόπηλ ζπκπιεξώλεη ηηο ζρνιέο- ηκήκαηα πξνηίκεζήο ηνπ, κε ηε ζεηξά πνπ επηζπκεί. Όηαλ 
ηειεηώζεη κε ηηο πξνηηκήζεηο,  κπνξεί λα εθηππώλεη ή λα απνζεθεύεη ην κεραλνγξαθηθό ζηνλ πξνζσπηθό ηνπ 
ππνινγηζηή.  

 
Ο ππνςήθηνο, πξηλ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθά πεξηζζόηεξα ηνπο 

ελόο πξόρεηξα κεραλνγξαθηθά, κε δηαθνξεηηθά ζελάξηα πξνηηκήζεσλ θαη ζπλδπαζκώλ ζρνιώλ ή ηκεκάησλ. 
Τν θαζέλα ζπλνδεύεηαη από έλαλ κνλαδηθό θσδηθό αξηζκό δειηίνπ. Ο ππνςήθηνο, όκσο, ζα νξηζηηθνπνηήζεη 
έλα κεραλνγξαθηθό, κε ην νπνίν  επηζπκεί λα θξηζεί γηα ηελ επηινγή ηνπ ζηελ Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Με 
ηελ πξάμε ηεο νξηζηηθνπνίεζεο δηαγξάθνληαη απηόκαηα, από ηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ,  όια ηα 
ππόινηπα πξόρεηξα κεραλνγξαθηθά γηα ιόγνπο αζθαιείαο.  

 
 

Β. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
 

1. Τν ειεθηξνληθό ζύζηεκα ππνβνιήο ησλ κεραλνγξαθηθώλ ζα ηεζεί ζε δοκιμαζηική λειηοσργία από 
ζήμερα Σρίηη, 14 Ιοσνίοσ 2011 μέτρι ηην Πέμπηη 16 Ιοσνίοσ 2011.  

2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζέιζνπλ ζηα Λύθεηά ηνπο γηα λα πξνκεζεπηνύλ ηνλ πξνζσπηθό θσδηθό 
αζθαιείαο (password) από 16-6-2011 φς 23-6-2011.  

 3. Η νξηζηηθή ππνβνιή ησλ κεραλνγξαθηθώλ δειηίσλ κπνξεί λα γίλεη  από 17-6-2011 φς και 28-6-
2011. Οη ππνςήθηνη κε ην 10% ζα απνθηήζνπλ ηνλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password), ζε 
νπνηνδήπνηε εκεξήζην ΓΔΛ  θαη ζα νξηζηηθνπνηήζνπλ ην κεραλνγξαθηθό μέζα ζηις ίδιες προθεζμίες.  

Δπηζεκαίλεηαη, όηη νη πξνζεζκίεο είλαη απνθιεηζηηθέο θαη δεζκεπηηθέο θαη κεηά ηελ παξέιεπζή ηνπο δελ 
γίλεηαη δεθηή θακκία ππνβνιή ή ηξνπνπνίεζε κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ.   
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