
08-07-22 Υποβολή μηχανογραφ ικού δελτίου (Μ.Δ .) για εισαγωγή στην Τ ριτοβάθμια Εκπαίδευση  και παράλληλου μηχανογραφ ικού 

δελτίου (Π.Μ.Δ.) γ ια εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2022  

 

Α πό το Υπουργ είο Παιδείας και Θ ρησκευμάτων  αν ακοινώνεται ότι οι διαδικασίες γ ια την  υποβολή των  Μηχαν ογ ραφ ικών  Δελτίων  (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) 

έτους 2022 ξεκιν ούν  από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022  και λήγ ουν   την Δευτέρα 18  Ιουλίου 2022 . 

Α πό την  Παρασκευή 8  Ιουλίου 2022 , οι υποψήφ ιοι, χρησιμοποιών τας τον προσω πικό κω δικό ασφ αλείας τους (password) που έχουν  ήδη 

αποκτήσει ή αποκτούν  αυτές τις μέρες, θα μπορούν  ν α επισκέπτονται την ηλεκτρον ική διεύθυν ση  https://michanograf iko.it.minedu.gov .gr/ και ν α 

επιλέγ ουν  το Μηχαν ογ ραφ ικό Δελτίο (Μ.Δ) γ ια εισαγωγ ή στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/ και το Παράλληλο Μηχαν ογ ραφ ικό Δελτίο (Π. Μ.Δ) γ ια 

εισαγ ωγή στα Δημόσια ΙΕΚ. 

Α. Ό σον αφ ορά το Μηχανογραφ ικό Δ ελτίο(Μ.Δ) για εισαγωγή στη Τ ριτοβάθμια Εκπαίδευση,  οι υποψήφ ιοι μπορούν  ν α συμπληρών ουν 

κάποιες προσω ριν ές προτιμήσεις (ΠΡΟ ΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη συν έχεια ν α κλειδώ σουν  το τελικό τους Μηχαν ογ ραφ ικό (επιλέγ οντας 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟ ΓΡΑΦΙΚΟΥ) το αργ ότερο έω ς και την  Δ ευτέρα 18  Ιουλίου 2022  και ώ ρα 24:00. Κατά τη συμπλήρω ση του Μηχαν ογ ραφ ικού, οι 

υποψήφ ιοι θα βλέπουν και θα μπορούν  ν α επιλέξουν τα τμήματα εκείν α γ ια τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογ ικών επιδόσεων  τους είν αι ίσος ή 

μεγ αλύτερος από την  ΕΒΕ κάθε τμήματος, συν υπολογ ιζόμεν ης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των  πρακτικών  δο κιμασιών 

(αγων ίσματα γ ια ΤΕΦΑΑ ). 

Μετά την  υποβολή του Μ.Δ γ ια εισαγωγή στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφ ίους είν αι δυν ατή, εν τός της 

προκαθορισμέν ης ημερομην ίας υποβολής του Μ.Δ και μόν ο με τη μεσολάβηση της σχολικής μον άδας.  

Ό σοι υποψήφ ιοι δεν  πρόλαβαν  ν α αποκτήσουν  password, μπορούν ν α απευθύν ονται στο Λ ύκειό τους, είτε τις προγ ραμματισμέν ες μέρες εφ ημερίας 

είτε στις 2 επιπλέον  μέρες που θα λειτουργ ήσουν  τα Λ ύκεια εν τός Ιουλίου. Ό σοι υποψήφ ιοι δεν  θυμούνται το password που ήδη είχ αν  αποκτήσει στο 

σχολείο  τους, μπορούν  είτε ν α απευθύν ονται στο Λ ύκειό τους τις προγ ραμματισμέν ες μέρες  εφ ημερίας ή τις 2 επιπλέον  μέρες που θα λειτουργ ήσουν 

τα Λ ύκεια εντός Ιουλίου, είτε εν αλλακτικά και εφ όσον είχαν δηλώ σει προσω πικό mail (κατά την  απόκτηση του password), ν α ορίσουν ν έο 

password μέσα από την  εφ αρμογ ή του ΜΔ με την  επιλογ ή «Υπεν θύμιση κω δικού ασφ αλείας», χω ρίς ν α μεταβούν  στη σχολική μον άδα. 

Μηχαν ογ ραφ ικό Δελτίο γ ια εισαγωγή στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν  ν α υποβάλουν : 

- Ό σοι συμμετείχαν  στις παν ελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ  ή ΕΠΑΛ του 2022, και εφ όσον  ήδη κατέχουν  ή απέκτησαν  απολυτήριο (οι υποψήφ ιοι ΓΕΛ ) και 

απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφ ιοι ΕΠΑΛ ). 

- Ό σοι απόφ οιτοι συμμετείχαν  στις παν ελλαδικές εξετάσεις των  ημερησίω ν  ΓΕΛ  και ΕΠΑΛ τα έτη 2020 ή 2021,  διεκδικώντας φ έτος το 1 0% των 

θέσεω ν  εισακτέων, χω ρίς ν έα εξέταση. Ό σοι απόφ οιτοι είν αι υποψήφ ιοι γ ια το 10%, συμμετέχουν  στη διαδικασία επιλογ ής με τα μόρια που είχαν  

επιτύχει  στην  τελευταία τους εξέταση. Για τους υποψηφ ίους του 10% έτους 2020 δεν  εφ αρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγ ής (ΕΒΕ),  ενώ  γ ια τους 

υποψηφ ίους του 10% έτους 2021 ισχύει η ΕΒΕ, όπω ς διαμορφώ θηκε το 2021. 

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


Β. Ό σον αφορά το Παράλληλο Μηχανογ ραφικό Δ ελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ,  οι υποψήφ ιοι στην  ίδια αποκλειστική 

προθεσμία από την Παρασκευή 8  Ιουλίου 2022 ω ς και την Δ ευτέρα 18  Ιουλίου 2022 και ώ ρα 24:00, με τον  ίδιο προσω πικό κω δικό ασφ αλείας 

(password), μπορούν  ν α υποβάλουν  το Παράλληλο Μηχαν ογ ραφ ικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) γ ια τα Δημόσια ΙΕΚ. 

Ό σοι υποψήφ ιοι δεν  πρόλαβαν  ν α αποκτήσουν  ή δεν  θυμούνται το password, θα πρέπει  ν α απευθύν ον ται στο Λ ύκειό τους, είτε τις 

προγ ραμματισμέν ες μέρες εφ ημερίας είτε στις 2 επιπλέον  μέρες που θα λειτουργ ήσουν  τα Λ ύκεια εν τός Ιουλίου. 

Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν  κάποιος υποψήφ ιος οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχαν ογ ραφ ικό του και θελήσει ν α κάν ει οποιαδήποτε 

τροποποίηση, τότε απλά μπορεί ν α κάν ει Αν αίρεση Ο ριστικοποίησης μέσα από την  ίδια την  εφ αρμογ ή, χω ρίς ν α προσέλθει στο σχολείο του. Ό μω ς, θα 

πρέπει ν α το οριστικοποιήσει ξαν ά ΕΝΤΟ Σ της προθεσμίας.  

Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχαν ογ ραφ ικού Δελτίου γ ια εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ είν αι: 

- Ο ι υποψήφ ιοι που υπέβαλαν  Α ίτηση-Δήλω ση και συμμετείχαν  στις Παν ελλαδικές Εξετάσεις ημερησίω ν  ή εσπερινών  ΓΕΛ /ΕΠΑΛ  του 2022. Για την 

υποβολή του εν  λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν  τον  προσω πικό κω δικό ασφ αλείας (password) που έχουν  ήδη δημιουργ ήσει.  

- Ο ι τελειόφ οιτοι των ημερησίω ν  ή εσπερινών  ΓΕΛ /ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν  συμμετείχαν  στις Παν ελλαδικές Εξετάσε ις ΓΕΛ /ΕΠΑΛ 

του 2022. Η δημιουργ ία του προσω πικού κω δικού ασφ αλείας (password) από αυτούς τους υποψηφ ίους γ ια υποβολή Παράλληλου Μ ηχαν ογ ραφ ικού 

Δελτίου, γ ίν εται στο ΓΕΛ /ΕΠΑΛ  που φ οιτούσαν . 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Προτείν εται οι υποψήφ ιοι ν α εκτυπώ σουν  ή/και ν α αποθηκεύσουν  στον  υπολογ ιστή τους το υποβληθέν  οριστικοποιημέν ο μηχαν ογ ραφ ικό (που θα 

έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρω τοκόλλου), ώ στε αν ά πάσα στιγ μή ν α μπορούν  ν α δουν  τις τελικές προτιμήσεις τους.  

2. Υπεν θυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ΜΔ και ΠΜΔ είν αι αποκλειστική και μετά την  παρέλευσή της καν έν ας υποψήφ ιος δεν θα μπορεί ν α 

προβεί στην  οριστικοποίηση τους.  

3. Για οποιαδήποτε πληροφ ορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογ ιστή που τυχόν  δεν  διαθέτουν , οι υποψήφ ιοι θα μπορούν  ν α απευθύν ον τ αι στα 

Λ ύκειά τους, τα οποία θα είν αι αν οιχτά στις ημέρες με τις προγ ραμματισμέν ες εφ ημερίες κάθε Λ υκείου και επιπλέον  την  Τ ετάρτη 13-7-2022  και 

την  Δ ευτέρα 18 -7-2022 . 

4. Υπεν θυμίζεται τέλος ότι οι υποψήφ ιοι που παραπέμπον ται στις Επαν αληπτικές Παν ελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτο υν 

Μηχαν ογ ραφ ικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαν αληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν  ν α αποκτήσουν  προσω πικό κω δικό 

ασφ αλείας (password).  

 


