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Οδηγύεσ για τη Συμπλόρωςη του Μηχανογραφικού Δελτύου 

Αποφούτων Γενικών & Επαγγελματικών Λυκεύων υποψηφύων 
για την ειςαγωγό ςτην Τριτοβϊθμια Εκπαύδευςη    -   

Επιλογϋσ εκτόσ Μηχανογραφικού 
 

 

Θ ςυμπλιρωςθ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου είναι κακοριςτικι για τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν ςασ και τθν 
επαγγελματικι ςασ πορεία.  Για το λόγο αυτό πρζπει να είναι το επιςτζγαςμα μιασ διαδικαςίασ που ζχει ξεκινιςει από 
τθν Γϋ Γυμναςίου ςτα πλαίςια  του κεςμοφ τθσ Θμζρασ χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ. 

  Περιλαμβάνει τθ διερεφνθςθ  των ιδιαίτερων κλίςεων και ενδιαφερόντων του κακενόσ, τθν πλθροφόρθςθ για τισ 
ςπουδζσ, τα επαγγζλματα και τθν αγορά εργαςίασ κακϊσ και τουσ τρόπουσ λιψθσ απόφαςθσ.  Θ διαδικαςία αυτι μετά 
τθν κατάργθςθ τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ του ΕΠ ςτθν τάξθ , υλοποιείται αφενόσ με τθν ομαδικι πλθροφόρθςθ από 
τον Σομζα υμβουλευτικισ & Ε.Π. του Κ.Ε..Τ. ςτουσ μακθτζσ των ςχολείων του Νομοφ και τθν ατομικι ςυμβουλευτικι 
και πλθροφόρθςθ ςτο χϊρο του Κ.Ε..Τ. και αφετζρου με τθν αυτο-πλθροφόρθςθ των μακθτϊν και τθν αναηιτθςθ των 
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τισ ςπουδζσ και τα τμιματα με τθν παρακίνθςθ , κακοδιγθςθ και ςτιριξθ του υπευκφνου 
για τθ υμβουλευτικι ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό του Κ.Ε..Τ. 

 ϋΟςοι υποψιφιοι,  παρόλα αυτά, δεν ζχετε ακολουκιςει τθν παραπάνω διαδικαςία, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΕΣΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΝΑ 
ΑΦΙΕΡΩΕΣΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ και με θρεμία να καταςτρϊςετε το 
προςωπικό ςασ ςχζδιο κζτοντασ ςτον εαυτό ςασ ερωτιματα όπωσ:  «ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τθσ 
προςωπικότθτάσ μου;” “ ποια τα ενδιαφζροντά μου;” “ ποιεσ οι ιδιαίτερεσ κλίςεισ και τα ταλζντα μου;» «τι κεωρϊ 
ςθμαντικό και τι κζλω να μου προςφζρει το μελλοντικό μου επάγγελμα;” 

 Απαντϊντασ ςτα ερωτιματα αυτά κα ξεκακαρίςετε ποιο επάγγελμα ι  ποια επαγγζλματα ςασ ταιριάηουν, 
επιλζγοντασ τισ κατάλλθλεσ ςπουδζσ.   

τθν κατεφκυνςθ αυτι μπορείτε επίςθσ να βοθκθκείτε από τα  Σεςτ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ, που 
μπορείτε να κάνετε είτε διαδικτυακά (www.eoppep.gr/teens)  είτε ςτο ΚΕ.Τ./Σομζα υμβουλευτικισ & Ε.Π. 

 

ΠΡΟΟΧΗ!! ●→ ΄Εχει αποδειχθεί ότι ϋνασ μεγϊλοσ αριθμόσ φοιτητών εγκαταλείπουν  τισ ςπουδϋσ τουσ, είτε γιατί το 
αντικείμενό ςπουδών δεν ταιριϊζει ςτα χαρακτηριςτικϊ τησ  προςωπικότητϊσ τουσ, είτε γιατί δεν ϋχουν τη δυνατότητα 
να τισ ολοκληρώςουν λόγω δυςκολίασ των μαθημϊτων.  Από την ϊλλη πλευρϊ να τονίςουμε και το πρόβλημα πολλών 
αριςτούχων υποψηφίων, οι οποίοι επηρεαςμϋνοι από τον κοινωνικό τουσ περίγυρο και με δεδομϋνο ότι ϋχουν 
ςυγκεντρώςει μεγϊλο αριθμό μορίων [πολλϋσ φορϋσ πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που αναμϋνουν] βρίςκονται να φοιτούν 
ςε υψηλόβαθμεσ ςχολϋσ, τισ οποίεσ εγκαταλείπουν ςτη ςυνϋχεια, αφού διαπιςτώςουν ότι το αντικείμενο ςπουδών τουσ 
δεν ϋχει καμία ςχϋςη με αυτό που επιθυμούν πραγματικϊ. 

 

Για να ςυςτθματοποιιςουμε τισ ενζργειζσ ςασ , κα προτείνουμε 5 βαςικά βιματα για τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ του 
Μθχανογραφικοφ Δελτίου με ςκοπό να αποφευχκοφν τραγικά λάκθ, που μπορεί να ςασ κοςτίςουν πολφ ακριβά. 

 

ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΒΗΜΑ  
Απόφοιτοι ΓΕ.Λ: Να διαβάςετε  προςεκτικά τισ οδθγίεσ των τριϊν πρϊτων ςελίδων (ςελίδεσ 1-3) του εντφπου του Μθχ. 

Δελτίου (Μ.Δ) εδϊ: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/1_ΜΘΧΑΝΟΓΡ_2019_4_ΠΕΔΙΑ_ΕΝΙΑΙΟ.pdf  
Μπορείτε να δθλϊςετε όλα τα τμιματα  ΕΝΟ (1) Επιςτθμονικοφ Πεδίου , αν ζχετε εξεταςτεί πανελλαδικά ςε 4 
μακιματα ι ΔΤΟ (02) Επιςτθμονικϊν Πεδίων, αν ζχετε εξεταςτεί πανελλαδικά και ςε 5ο  μάκθμα.  
Παρουςίαςθ των τμθμάτων ανά Ε.Π. από το Κ.Ε..Τ. Ρεκφμνου εδϊ:  https://prezi.com/p/e_yj2xmb8fnx/2019/  
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ:  Να διαβάςτε τισ οδθγίεσ ςτισ ςελίδεσ 11-15 του ζντυπου Μθχ. Δελτίου (Μ.Δ.)  
Μπορείτε να δθλϊςετε όλα τα τμιματα του Σομζα ςασ και τα τμιματα τθσ Κοινισ Ομάδασ ςχολϊν. 
Σο Μ.Δ. των ΕΠΑ.Λ εδϊ : http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/ΜΘΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΕΛΣΙΟ_ΕΠΑ.Λ._2019.pdf  
 
 
 

Σι ςθμαίνει δθλϊνω τα τμιματα ; 

τθν τελικι φάςθ τθσ υποβολισ του Μ.Δ. , δίπλα ςε κάκε τμιμα κα ζχετε ςθμειϊςει τον αρικμό προτίμθςισ ςασ, δθλαδι ςτο 
τμιμα πρϊτθσ προτίμθςθσ τον αρικμό 1, ςτο τμιμα δεφτερθσ προτίμθςθσ τον αρικμό 2 κ.ο.κ. μζχρι να εξαντλιςετε τισ 
προτιμιςεισ ςασ. 

Προςζχετε πϊσ ερμθνεφετε τθ  λζξθ ΠΡΟΣΙΜΗΗ:   
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΣΕΙΣΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΠΡΟΣΙΜΑΣΕ ΜΙΑ ΧΟΛΗ: 
 
 για τα μακιματα τα οποία προςφζρει;  

 για τισ επαγγελματικζσ διεξόδουσ τθσ; 

 γιατί το επάγγελμα, το οποίο κα αςκιςετε ςασ αρζςει και αρμόηει ςτα χαρακτθριςτικά  και τισ ικανότθτζσ ςασ; 

 γιατί οι προοπτικζσ του πτυχίου τθσ είναι καλφτερεσ από κάποιεσ άλλεσ; 
 

 

Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι προοπτικζσ μιασ ςχολισ μετά από 6 - 7  τουλάχιςτον χρόνια ςπουδϊν (προπτυχιακά –μεταπτυχιακά )  λόγω 
τθσ μεγάλθσ  κινθτικότθτασ τθσ αγοράσ εργαςίασ μπορεί να μεταβλθκοφν ςε τζτοιο βακμό  ΠΟΤ ΚΑΝΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΗΜΕΡΑ ΝΑ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ και ΚΑΜΙΑ ΧΟΛΗ δεν εξαςφαλίηει άμεςθ και ςίγουρθ επαγγελματικι αποκατάςταςθ ςτουσ πτυχιοφχουσ τθσ. 
 
 
 
 
 
 

http://www.eoppep.gr/teens
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/1_ΜΗΧΑΝΟΓΡ_2019_4_ΠΕΔΙΑ_ΕΝΙΑΙΟ.pdf
https://prezi.com/p/e_yj2xmb8fnx/2019/
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΕΠΑ.Λ._2019.pdf
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Επομζνωσ, θ  επιλογι των τμθμάτων που ςασ ενδιαφζρουν κα πρζπει να γίνεται με βάςθ:   

 Σα ενδιαφζροντα, τισ κλίςεισ ςασ, τισ ικανότθτεσ και τισ δεξιότθτεσ  

 Σισ επαγγελματικζσ διεξόδουσ του τμιματοσ ςε ςχζςθ με τα ενδιαφζροντά ςασ 

 Σα επαγγελματικά δικαιϊματα του κάκε τμιματοσ  

 Σο αντικείμενο ςπουδϊν του τμιματοσ  
 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΒΑΗ:  

 τθ «φιμθ» του  τμιματοσ (Αν ζνα τμιμα ζχει καλι φιμθ, δε  ςθμαίνει απαραίτθτα ότι ςασ αρζςει το 
αντικείμενο ςπουδϊν ι ότι είναι καλφτερο από κάποιο άλλο που δεν είναι για πολλοφσ λόγουσ «γνωςτό» ) 

 τθ «βάςθ» του τμιματοσ (θ βάςθ εξαρτάται από πολλοφσ και αςτάκμθτουσ παράγοντεσ, όπωσ αναλφεται 
και παρακάτω) 

 τθν πόλθ του τμιματοσ (εκτόσ βζβαια εάν υπάρχουν οικονομικοί ι άλλοι ςοβαροί οικογενειακοί ι 
προςωπικοί λόγοι)  

 τα «μόρια» που ζχετε ςυγκεντρϊςει (με τθν ζννοια να χρθςιμοποιιςετε όλα τα μόρια, για να μθν πάνε 
«χαμζνα»)  

 τθν επικυμία άλλων 
 

● →   ΕΑΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ,   

ΣΟΣΕ ΠΟΛΤ ΠΙΘΑΝΟΝ  ΔΕΝ ΘΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΤΣΕ ΚΑΙ ΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ . 
 
ΔΕΤΣΕΡΟ ΒΗΜΑ  
τθ ςυνζχεια κα πρζπει να δείτε τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ και όλεσ ΣΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΜΗΜΑ. Δείτε 
παρακάτω τισ ιςτοςελίδεσ που μπορείτε να επιςκεφκείτε. 
Να ςθμειϊςετε με τρόπο που να ξεχωρίηουν  (π.χ. φωςφορίηοντα μαρκαδόρο) τα τμιματα που κζλετε να δθλϊςετε 
και ςτθ ςυνζχεια  να «περάςετε» ξανά ζνα – ζνα τα τμιματα που αφιςατε εκτόσ, ϊςτε να βεβαιωκείτε ότι δεν 
υπάρχει κάποιο που ςασ ζχει ξεφφγει και ςτθ ςυνζχεια να τα διαγράψετε. 
  
ΣΡΙΣΟ ΒΗΜΑ 
Με βάςθ το ζντυπο Μ.Δ. , να ςυμπλθρϊςετε ζνα ι περιςςότερα «πρόχειρα» θλεκτρονικά Μ.Δ. κατατάςςοντασ τα 
τμιματα  με τθ ςειρά που επικυμείτε να τα δθλϊςετε, χωρίσ προσ το παρόν, να κοιτάτε  τισ βάςεισ. τθ ςυνζχεια να 
εκτυπϊςετε τα προςωρινά Μ.Δ. 
Επειδι είναι φανερό ότι ο κάκε μακθτισ δεν μπορεί να γνωρίηει οφτε το πλικοσ των μακθτϊν που ζχουν καλφτερθ 
βακμολογία από αυτόν , αλλά ( κυρίωσ ) οφτε ποιζσ είναι οι επιλογζσ ςχολϊν που ζχουν κάνει αυτοί οι μακθτζσ , κα 
πρζπει να κάνετε μθχανογραφικό ςαν να ζχετε το απόλυτο πλεονζκτθμα, δθλαδι 20000 μόρια. ΔΗΛΩΝΕΣΕ ΟΛΕ 
ΣΙ ΧΟΛΕ ΠΟΤ Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΝ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΠΟΛΕΙ (ΕΚΣΟ ΑΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΙ, 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ). 
 

Επομζνωσ, για να βοθκθκείτε ςτθν ιεράρχθςθ των τμθμάτων, μπορείτε να ςκεφτείτε  ωσ εξισ: "Εάν είχα ςτθ 
διάκεςθ μου 20.000 (ι 22.000 ι 24.000 για τμιματα με Ειδικά Μακιματα) μόρια  ποια από τισ ςχολζσ που ζχω 
καταγράψει κα επζλεγα;". Θ απάντθςι ςασ είναι και θ πρϊτθ ςασ επιλογι!  

Και να ςυνεχίςετε κεωρϊντασ ότι ζχετε ακόμθ ςτθ διάκεςι ςασ αυτά τα 20.000 (22.000 ι 24.000 αν υπάρχουν και 
Ειδικά Μακιματα) μόρια και θ ςχολι τθσ πρϊτθσ επιλογισ δεν υπάρχει πλζον ςτο Μθχανογραφικό. Αυτι είναι θ 
δεφτερθ επιλογι ςασ και με τον ίδιο τρόπο κα ςυνεχίςετε για τισ υπόλοιπεσ επιλογζσ ςασ. 
 

ΣΕΣΑΡΣΟ ΒΗΜΑ 
Γνωρίηοντασ τα μόρια που ζχετε ςυγκεντρϊςει και ζχοντασ τισ βάςεισ των προθγοφμενων ετϊν, να ελζγξετε  ςτα 
πρόχειρα Μ.Δ που εκτυπϊςατε  τα τμιματα με τθ ςειρά που τα δθλϊςατε, για να διαπιςτϊςετε μιπωσ επικυμείτε 
κάποια διαφοροποίθςθ ςτθ ςειρά προτίμθςθσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι να δθμιουργιςετε ζνα νζο «πρόχειρο» 
θλεκτρονικό Μ.Δ.  κ.ο.κ. 
 

Μποροφμε να ποφμε πωσ θ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ του Μθχανογραφικοφ ζχει ολοκλθρωκεί με επιτυχία, αν  
μπορείτε να "διαβάςετε" το Μθχανογραφικό ςασ Δελτίο ωσ εξισ: "Επζλεξα αυτι τθ ςχολι 1θ,  γιατί με 
ενδιαφζρει περιςςότερο το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ από αυτό τθσ 2θσ προτίμθςισ μου, και επζλεξα αυτι τθ 
ςχολι ωσ 2θ αντί τθσ 3θσ, γιατί κα με ενδιζφερε πιο πολφ να αςχολθκϊ με το αντικείμενο τθσ 2θσ παρά με το 
αντικείμενο τθσ 3θσ" κ.ο.κ. 
Με αυτό τον τρόπο εξαςφαλίηετε πωσ ακόμα και ςτο κρίςιμο ςθμείο επιλογϊν (ςχολζσ που θ βάςθ ειςαγωγισ 
τουσ είναι κοντά ςτα μόρια που ςυγκεντρϊςατε) οι επιλογζσ είναι ςυνειδθτζσ, ςτοχευμζνεσ ςε ςυγκεκριμζνο 
αντικείμενο ςπουδϊν  και με προςωπικό κριτιριο! 
Σζλοσ, είναι ςθμαντικό ζνα Μθχανογραφικό Δελτίο να ξεκινάει από ςχολζσ τθσ  προτίμθςισ ςασ  ανεξαρτιτωσ 
μορίων και να καταλιγει ςε εναλλακτικζσ εκπαιδευτικζσ επιλογζσ ςε ΜΟΡΙΑ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 4.000 
ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΑ ΑΤΣΩΝ ΠΟΤ ΤΓΚΕΝΣΡΩΑΣΕ. Αυτζσ είναι οι λεγόμενεσ "ςχολζσ αςφαλείασ".  
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► Πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι οι βάςεισ των προθγοφμενων ετϊν είναι απλά και μόνον ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙΑΣΙΚΟ Η - ΣΟ ΧΕΙΡΟΣΕΡΟ - ΣΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΕΙΡΑ 
ΠΡΟΣΙΜΗΗ. Σο επαναλαμβάνουμε και ςε αυτό το ςθμείο ότι βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι των τμθμάτων που 
δθλϊνετε  πρζπει να είναι θ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ Α ΕΠΙΘΤΜΙΑ, δθλαδι να δθλϊνετε τα τμιματα, ςτα οποία επικυμείτε να 
ειςαχκείτε με φκίνουςα ςειρά.    
  ► Αν κάποια τμιματα που ςασ ενδιαφζρουν ζχουν βάςεισ τα προθγοφμενα χρόνια υψθλότερεσ από τα μόρια που ζχετε 
ςυγκεντρϊςει, κα τα δθλϊςετε, γιατί δεν γνωρίηετε πϊσ κα διαμορφωκοφν φζτοσ οι βάςεισ. Τπάρχουν πολλζσ 
περιπτϊςεισ διακφμανςθσ των βάςεων μζχρι και 6.000 μόρια!  
                       

ΠΡΟΕΞΣΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

*** Εάν ειςαχκείτε ςτο τμιμα με αρίκμθςθ 2, τότε οι υπόλοιπεσ προτιμιςεισ ςασ, με αρίκμθςθ 3,4,…… κα αγνοθκοφν, 
ζςτω και αν ειςάγεςτε και ςε άλλα τμιματα. 
*** Αν δθλϊςετε ζνα τμιμα με χαμθλι βάςθ πάνω από κάποιο άλλο με υψθλι βάςθ, πρζπει να ςκεφτείτε 
προςεκτικά, γιατί ζτςι αποκλείετε το υψθλόβακμο τμιμα. Αν αυτι θ κατάταξθ ταιριάηει με τθν επικυμία ςασ, 
καλϊσ. Αν όχι, κα πρζπει να τθν αλλάξετε. 
*** Μπορείτε να επιλζξετε όλα τα τμιματα  ενόσ ι δφο Επιςτθμονικϊν Πεδίων ( απόφοιτοι ΓΕΛ) , του Σομζα & τθσ 
Κοινισ Ομάδασ (οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ)   τοποκετϊντασ τα με αφξουςα ςειρά αρίκμθςθσ.  
*** Προςοχι με τα νζα τμιματα του  Μθχανογραφικοφ όπου δεν υπάρχουν βάςεισ. Σα περιςςότερα προζρχονται 
από τα αντίςτοιχα τμιματα των καταργθκζντων ΣΕΙ και για αυτό μπορείτε να πάρετε μία εικόνα από τισ βάςεισ αυτζσ. 
Εναλλακτικά, αναηθτάτε τισ βάςεισ τμθμάτων με παρεμφερζσ αντικείμενο, αν υπάρχουν ςε άλλθ πόλθ. 
*** Αν το τμιμα απαιτεί τθν εξζταςθ ςε ζνα ι δφο ΕΙΔΙΚΟ/ Α  ΜΑΘΗΜΑ/ΣΑ, πρζπει θ βακμολογία ς' αυτό / ά                          
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟ 10 (Η ΒΑΗ).  
*** Αν δεν ζχετε  ςυμμετάςχει ςτισ εξετάςεισ των ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ *όπου απαιτοφνται+ ι ςτισ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ 
ΔΟΚΙΜΑΙΕ για τισ τρατιωτικζσ – Αςτυνομικζσ ςχολζσ ι ςτισ ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. ι τισ 
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  για τισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΔΗΛΩΕΣΕ ΣΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΑ 
ΣΜΗΜΑΣΑ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΤ ΕΧΕΣΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ!!! 
 

ΠΕΜΠΣΟ ΒΗΜΑ 
Μετά από ζνα λεπτομερι  ζλεγχο ςτο τελευταίο «πρόχειρο» Μ.Δ. και ςτθν περίπτωςθ που ΔΕΝ ΕΧΕΣΕ ΣΘΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΘ 
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΛΟΓΕ Α, να οριςτικοποιιςετε το Μθχανογραφικό Δελτίο λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μετά τθν 
κίνθςθ αυτι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΕΣΕ ΣΟ Μ.Δ. ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΑΣΕ!!! 
*Εκτόσ αν υποβάλλετε ςχετικι αίτθςθ ςτο Λφκειό ςασ & οριςτικοποιιςετε εκ νζου το ΜΔ. μζχρι 15/7/2019] 
   

ΠΩ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ: 

► Δεν επιλζγει με βάςθ τα τμιματα αλλά με βάςθ τουσ υποψθφίουσ 

► Αρχίηει από αυτόν με τον μεγαλφτερο αρικμό μορίων, τον τοποκετεί ςτο τμιμα τθσ πρϊτθσ επιλογισ και προχωρά ςτον 
επόμενο. 

► Οπότε, τθ ςτιγμι που ο υπολογιςτισ κρίνει εςάσ, πρϊτα κα ςασ τοποκετιςει ςτο πρϊτο ελεφκερο τμιμα από αυτά που 
ζχετε δθλϊςει και μετά κα πάει ςτον επόμενο. 

► ϋΑΡΑ ,ΔΕΝ ΚΙΝΔΤΝΕΤΕΣΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΕΣΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΟΡΙΟ ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΑΠΟ Α . 

► ϋΑν ζχετε ιςοβακμία ςτα μόρια, πρϊτα επιλζγει αυτόν που ζχει το μεγαλφτερο βακμό πρόςβαςθσ και αν και εκεί 
υπάρχει ιςοβακμία, πρϊτα επιλζγει αυτόν που ζχει το μεγαλφτερο άκροιςμα ςτα μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ. Αν και 
εκεί ιςοβακμείτε, τότε περνάτε και οι δφο με εξαίρεςθ τισ ςτρατιωτικζσ – αςτυνομικζσ ςχολζσ , όπου μετράει ωσ τελευταίο 
κριτιριο θ ςειρά προτίμθςθσ. 

► Για να καταλάβετε με ςυγκεκριμζνο παράδειγμα τα παραπάνω, μπορείτε να ςυμβουλευτείτε ζνα πολφ ενδιαφζρον 
άρκρο εδϊ: https://www.mysep.gr/?p=39006  
 

το τζλοσ των οδθγιϊν παρακζτουμε ξεχωριςτά και αναλυτικά τθ 
 Βαςικι Μζκοδο υμπλιρωςθσ του Μθχανογραφικοφ Δελτίου. 

 

ΠΟΣΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΕ ΚΑΙ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ  ΣΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ; 

   •-> ΑΠΟ ΣΙ 21 ΙΟΤΝΙΟΤ 2019, οι υποψιφιοι μπορείτε να προςζρχεςτε ςτα Λφκειά ςασ, για να αποκτιςετε ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ (password) και να επιςκζπτεςτε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Τπουργείου Παιδείασ  
http://exams.it.minedu.gov.gr  και να ςυμπλθρϊνετε  και αποκθκεφετε όςα «πρόχειρα» Μ.Δ. κζλετε. 
    Θα μπορείτε να ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΕΙΣΕ το Μθχανογραφικό Δελτίο ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΣΩΝ ΓΕΛ  ΚΑΙ  
ΜΕΧΡΙ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 15  ΙΟΤΛΙΟΤ 2019. - Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2019. 

    Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που ζχετε οριςτικοποιιςει το Μ.Δ. μπορείτε με αίτθςθ που πρζπει να υποβάλλετε ςτο 
Λφκειό ςασ να αναιρζςετε το οριςτικοποιθμζνο Μ.Δ. και , αφοφ κάνετε τισ αλλαγζσ που επικυμείτε, κα πρζπει ΝΑ ΣΟ 
ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΕΣΕ ΕΚ ΝΕΟΤ!!  
 

Π Ρ Ο  Ο Φ Η ! !  • - >   Μ Ε Σ Α   Σ Η  Δ Ε Τ Σ Ε Ρ Α  1 5  Ι Ο Τ Λ Ι Ο Τ  2 0 1 9  Δ Ε Ν  Θ Α  Μ Π Ο Ρ Ε Ι Σ Ε  Γ Ι Α  Κ Α Ν Ε Ν Α   Λ Ο Γ Ο                                                                                  

Ν Α  Τ Π Ο Β Α Λ Λ Ε Σ Ε  Η  Ν Α  Ο Ρ Ι  Σ Ι Κ Ο Π Ο Ι Ε Ι Σ Ε   Π Λ Ε Ο Ν  Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Σ Ι Ο ! ! !  

https://www.mysep.gr/?p=39006
http://exams.it.minedu.gov.gr/
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ΧΡΗΙΜΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ & ΠΡΟΘΕΜΙΕ: 
1. Αν επικυμείτε να είςτε υποψιφιοι για τισ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ , πρζπει να υποβάλλετε τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά και να υποβλθκείτε ςτισ απαιτοφμενεσ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ:   
α. Οι ςυμμετζχοντεσ με τθν Πρϊτθ Κατθγορία (μζςω Πανελλθνίων Εξετάςεων ) μζχρι 11/7/2019 και 
β. οι υποψιφιοι με τθ Δεφτερθ Κατθγορία (με βακμό Απολυτθρίου  ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ-Αγγλικά- Προχπθρεςία) μζχρι 8/08/2019. 

Ο Ι  Τ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι  &  Μ Ε  Σ Ι   Δ Τ Ο  Κ Α Σ Η Γ Ο Ρ Ι Ε    ●  →   Σ Α  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Ι Κ Α  Μ Ε Χ Ρ Ι  1 1  Ι Ο Τ Λ Ι Ο Τ  2 0 1 9 .  
 
2. Αν είςτε υποψιφιοι για ΣΙ ΧΟΛΕ:  ΣΡΑΣΟΤ – ΑΣΤΝΟΜΙΑ – ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ & ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ,  κα πρζπει να 
ςυμμετζχετε ςτο Πρόγραμμα των Προκαταρκτικϊν Εξετάςεων των ςχολϊν αυτϊν (ςυνικωσ κατά το πρϊτο 15ιμερο του Ιουλίου) 
 
 

 ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ  -  ΠΡΟΟΧΗ ΣΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΕ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ!!! 
● → Θ νομοκεςία για τισ μετεγγραφζσ αναφζρεται ςτο άρκρο 21 του Ν.4332/2015 (Α  76),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςτο 
άρκρο 59 του Ν. 4415/2016(Α  159) και ςτισ με αρικ. 158978/Z1/27-09-2016 (Β  3135), 198843/Η1/22-11-2016 (Β’ 3780), 
52596/Η1/27-3-2017(Β  1241) και 37818/Η1/5-3-2018 (Β  862) Τπουργικζσ Αποφάςεισ 

    Τπάρχουν δφο κφριεσ κατθγορίεσ μετεγγραφϊν:  
   1. Δικαιοφχοι με μοριοδοτοφμενουσ λόγουσ και ςε ποςοςτό 15% των κζςεων ειςακτζων       
   2. Αδζλφια-προπτυχιακοί φοιτθτζσ που ςπουδάηουν ςε διαφορετικζσ πόλεισ χωρίσ ποςοςτό κζςεων, αρκεί να μθν υπερβαίνουν το 
ανϊτατο οριηόμενο ποςό ειςοδιματοσ (πζρυςι ιταν  € 12.500 κατά κεφαλιν)  

    Επίςθσ: οι κατ’ εξαίρεςθ μετεγγραφζσ για ιδιαίτερα ςοβαρζσ και τεκμθριωμζνεσ περιπτϊςεισ, των φοιτθτϊν κυπριακισ 
καταγωγισ και των φοιτθτϊν κρατουμζνων ςε καταςτιματα κράτθςθσ. 

   Σθν περυςινι εγκφκλιο, μπορείτε να βρείτε εδϊ: http://sep4u.gr/wp-content/uploads/eg_metegrafon_2018.pdf  
    Οι υποψιφιοι που δικαιοφςκε μετεγγραφι ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ Α ΝΑ ΛΑΒΕΣΕ 

ΤΠΟΨΗ ΣΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΕ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ  , ΩΣΕ ΝΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΖΗΣΗΕΣΕ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΗ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΕΙΑΧΘΕΙΣΕ.   Για το λόγο αυτό κα περιμζνετε να  εκδοκοφν οι Τπουργικζσ Αποφάςεισ 
για τισ αντιςτοιχίεσ των ςχολϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 
 

ΦΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣΕ: 
- http://sep4u.gr/sxoles/ :  Περιζχονται εφαρμογζσ για τισ Πανελλαδικζσ εξετάςεισ και το Μθχανογραφικό Δελτίο του εκπαιδευτικοφ 
portal www.sep4u.gr . Μπορείτε να βρείτε ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για όλα τα τμιματα αλφαβθτικά (όχι για τα νζα τμιματα),  τα sites των 
τμθμάτων ανά Πανεπιςτιμιο,  τισ αξιολογιςεισ των τμθμάτων από τθν ανεξάρτθτθ Αρχι Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (Α.ΔΙ.Π),  

- http://sep4u.gr/sxoles/gel_new.html - Δυναμικι Αναηιτθςθ χολϊν: Μπορείτε να  ζχετε κατά φκίνουςα (ι αφξουςα)  ςειρά μορίων 
(με τισ βάςεισ του 2018) τα τμιματα όποιου ι όποιων Επιςτθμονικϊν Πεδίων ςασ ενδιαφζρουν ι κατά πόλθ και για κάκε τμιμα 
πλθροφορίεσ (οδθγόσ ςπουδϊν – διακφμανςθ βάςεων- μακιματα- εξωτερικι αξιολόγθςθ κτλ).  Μάλιςτα μπορείτε να ενεργοποιιςετε και 
τθ δυνατότθτα “drag & drop”  τθσ εφαρμογισ και να μετακινείτε τα τμιματα ανάλογα με τθ ςειρά που τα κζλετε. 

- Για τα νζα τμιματα, για τα οποία δεν ζχουμε ακόμθ πλθροφορίεσ ςτισ ιςτοςελίδεσ των Πανεπιςτθμίων, ςτα οποία εντάχκθκαν, 
είτε μπορείτε να ανατρζξετε ςτα τμιματα ΣΕΙ , από τα οποία προιλκαν είτε ςε τμιματα παρεμφεροφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου 
που υπάρχουν ςε άλλεσ πόλεισ.  Σο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ ζχει αναρτιςει το πρόγραμμα ςπουδϊν και των νζων τμθμάτων  
(Βλ. http://www.uth.gr/academics/schools-departments) 

- http://blogs.sch.gr/dimtsami -«ΓΕΛ… πωσ κα κάνω ςωςτό μθχανογραφικό» - «ΕΠΑ.Λ.. πϊσ να κάνω ςωςτό μθχανογραφικό : Ζχει 

γίνει μια προςπάκεια να υπάρχει το νζο μθχανογραφικό με βάςεισ, επαγγζλματα & link που οδθγοφν ςτον οδθγό ςπουδϊν του τμιματοσ. 
 

ΛΑΘΘ  ΠΟΤ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΑΠΟ ΦΤ ΓΕΣ Ε  ΚΑΣΑ  ΣΘ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΣΟΤ Μ.Δ. :  

 Να επιλζξετε τισ ςχολζσ επθρεαηόμενοι κατά κφριο λόγο ι –το χειρότερο!!- αποκλειςτικά από τισ «βάςεισ» ειςαγωγισ 
των προθγοφμενων ετϊν. 

 Να δθλϊςετε μικρό αρικμό τμθμάτων, γιατί κεωρείτε πωσ κα περάςετε ςίγουρα ςε κάποιο από τα τμιματα αυτά με 
τθ βακμολογία ςασ 

 Να δθλϊςετε κάποιο τμιμα με τθ λογικι τθσ «μζγιςτθσ εκμετάλλευςθσ» των μορίων που ςυγκεντρϊςατε. Δθλαδι, να 
δθλϊςετε τμιματα με υψθλζσ βάςεισ, τα οποία δεν είχατε κατά νου και δεν είναι πικανότατα μζςα ςτα ενδιαφζροντά 
ςασ, μόνο και μόνο για να μθ «χάςετε» τθν ευκαιρία να δθλϊςετε ζνα «περιηιτθτο» τμιμα και για να  
«χρθςιμοποιιςετε» όλα τα μόρια που επιτφχατε! 

 Να μθ μελετιςετε προςεκτικά τουσ οδθγοφσ ςπουδϊν των τμθμάτων (κυρίωσ τα διδαςκόμενα μακιματα) που 
δθλϊνετε κακϊσ και τουσ τομείσ απαςχόλθςθσ των πτυχιοφχων του κάκε τμιματοσ. 

 Να υπερεκτιμιςετε τισ ικανότθτζσ ςασ να τελειϊςετε μία ομολογουμζνωσ πολφ «δφςκολθ» και απαιτθτικι ςχολι. 
 Να επθρεάηεςτε ςε μεγάλο βακμό από τισ γνϊμεσ των άλλων και να βάηετε ςε δεφτερθ μοίρα τισ προςωπικζσ ςασ 

επικυμίεσ και επιλογζσ 
 Να κρίνετε με βάςθ τθν κοινωνικο-οικονομικι κατάςταςθ που επικρατεί αυτι τθ ςτιγμι ςτθν αγορά εργαςίασ και 

ςτθ χϊρα μασ ειδικότερα και όχι με από το τι μπορεί να ςυμβαίνει ςε 6-7 χρόνια, το οποίο κανείσ δεν μπορεί να 
προβλζψει ςιμερα. 

 Να υπερεκτιμάτε τισ δυνατότθτεσ κάποιων επαγγελμάτων επθρεαςμζνοι από τα ΜΜΕ και τον τρόπο που τα 
επαγγζλματα αυτά παρουςιάηονται ςτθν τθλεόραςθ 

 Να δθλϊνετε πρϊτο κάποιο τμιμα ςτο Μ.Δ. , γιατί φοβάςτε ότι αν κάποιοσ με τθν ίδια βακμολογία το δθλϊςει ςε 
καλφτερθ ςειρά ςτο Μ.Δ. κα προθγθκεί. * Η ςειρά προτίμθςθσ ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ λαμβάνεται υπόψθ ΜΟΝΟ 
ΣΙ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ/ ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ και μάλιςτα ωσ 3

ο
 κριτιριο+  

 Να ξεχάςετε να  ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΕΣΕ ΣΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Α!   
 Να αφιςετε τθ διαδικαςία ςτα χζρια άλλων!!! 

  

 

http://sep4u.gr/wp-content/uploads/eg_metegrafon_2018.pdf
http://sep4u.gr/sxoles/
http://www.sep4u.gr/
http://sep4u.gr/sxoles/gel_new.html
http://www.uth.gr/academics/schools-departments
http://blogs.sch.gr/dimtsami
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                                             ΕΠΙΛΟΓΕ ΕΚΣΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ 
  το ΚΕ.Τ. μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ & για άλλεσ επιλογζσ ςπουδϊν εκτόσ από τθν ειςαγωγι ςε ελλθνικά Πανεπιςτιμια, όπωσ: 
- πουδζσ ςε Πανεπιςτιμια χωρϊν του εξωτερικοφ  *θλεκτρονικι υποβολι αιτιςεων απευκείασ ςτα πανεπιςτιμια ι μζςω 
εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν τθσ χϊρασ προοριςμοφ ι μορφωτικϊν φορζων των χωρϊν αυτϊν ςτθ χϊρα μασ+  

-  Τποβολι Μθχανογραφικοφ για το Πανεπιςτιμιο Κφπρου [Τποβολι θλεκτρονικισ αίτθςθσ 8 - 24 Ιουλίου 2019] 
- Σμιματα Εικαςτικϊν Σεχνϊν τθσ Α..Κ.Σ. , Εικαςτικϊν & Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν (Α.Π.Θ. & Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ)  κακϊσ 
και  Εικαςτικϊν Σεχνϊν & Επιςτθμϊν τθσ Σζχνθσ  (Παν. Ιωαννίνων) [Ειδικζσ ειςιτιριεσ εξετάςεισ τον Αφγουςτο - επτζμβριο]     

-  Ανϊτερεσ χολζσ Δραματικισ Σζχνθσ  [Εκνικοφ Θεάτρου & Κρατικοφ Θεάτρου Β. Ελλάδοσ (ΚΘΒΕ)]  *Ειδικζσ ειςιτιριεσ εξετάςεισ]  
 ** ΠΡΟΟΧΗ!!  Για τισ Ειςιτιριεσ Εξετάςεισ ςτθ Δραματικι χολι του ΚΘΒΕ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ:  5 ΙΟΤΛΙΟΤ 2019  

- Κρατικι χολι Ορχθςτικισ Σζχνθσ Ακινασ - Κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ    *Ειςαγωγικζσ Εξετάςεισ –  Αιτιςεισ εντόσ του Ιουλίου]  
- χολζσ Ξεναγϊν του Τπουργείου Σουριςμοφ 
- Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο  *Θ υποβολι αίτθςθσ για παρακολοφκθςθ των πτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 ζχει λιξει τθν 31

θ
 Μαϊου 2019+  

-  Επαγγελματικζσ χολζσ Μακθτείασ του ΟΑΕΔ (αιτιςεισ από 18/6/2019 ζωσ 30/8/2019) 
-  Επαγγελματικζσ χολζσ του ΕΛ.ΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ Τπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων (Αιτιςεισ Ιοφνιο & 1-14 επτεμβρίου) 
- Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Τπουργείων Παιδείασ, Τγείασ, Σουριςμοφ // Ο.Α.Ε.Δ. // Ε.Κ.Α.Β. // ιβιτανιδείου, κ.ά.)  

 

Βαςικό Μϋθοδοσ Συμπλόρωςησ του Μηχανογραφικού Δελτύου  
Χωρίηω τισ ςχολζσ που υπάρχουν ςτο Επιςτθμονικό Πεδίο ι τα Επιςτθμονικά Πεδία που μπορϊ 
να δθλϊςω ςε κατθγορίεσ. 
 

τθν κατθγορία Α , που περιλαμβάνει τισ ςχολζσ τθσ πρϊτθσ μου προτίμθςθσ  (χρϊμα πράςινο) 
τθν κατθγορία Β , που περιλαμβάνει τισ ςχολζσ τθσ δεφτερισ μου προτίμθςθσ  (χρϊμα μπλε)  
τθν κατθγορία Γ , που περιλαμβάνει τισ ςχολζσ τθσ τρίτθσ μου προτίμθςθσ  (χρϊμα πορτοκαλί) 
 

Ζςτω ότι βρικα 15 ςχολζσ  από τθν κατθγορία Α , 20 ςχολζσ από τθν κατθγορία Β  και 10 ςχολζσ 
από τθν κατθγορία Γ . 
Για να ανικει μία ςχολι ςε μία από τισ παραπάνω κατθγορίεσ , πρζπει να ζχω κοιτάξει  τθν 
ιςτοςελίδα τθσ ςχολισ, να ζχω δει τα μακιματα ανά εξάμθνο και να ζχω δει βίντεο 
επαγγελμάτων ςτο Youtube. Επίςθσ, να ζχω πάρει πλθροφορίεσ από φοιτθτζσ ι από 
επαγγελματίεσ των αντίςτοιχων ςχολϊν. 
Μετά αρικμϊ τισ ςχολζσ ςε κάκε χρωματικι περιοχι ωσ εξισ:  
Α1 ,  Α2, Α3, ……………………... , Α15       (15 ςχολζσ) 
Β16, Β17, Β18 , …………………… ,  Β35       (20 ςχολζσ)  
Γ36,  Γ37, Γ38 , ……………………..,  Γ45       (10 ςχολζσ)  
 
Μετά μεταφζρω ςτο ζντυπο Μθχανογραφικό Δελτίο όλεσ τισ ςχολζσ (Α,Β, Γ) με ζνα χρϊμα και 
ςυμπλθρϊνω τθ ςτιλθ ΕΙΡΑ με τθν ενιαία αρίκμθςθ που ζχω βάλει ςτο πρόχειρο ζντυπο του 
πεδίου ι των πεδίων. 
Με το καρτελάκι (κωδικόσ υποψθφίου) και κωδικό αςφαλείασ μπαίνω ςτθν εφαρμογι 
«Ηλεκτρονικό Μθχανογραφικό 2019» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://exams.it.minedu.gov.gr  και επιλζγω μόνο τισ ςχολζσ (Α,Β,Γ) με τθ ςειρά, όπωσ τισ ζχω 
αρικμιςει.  Με προςωρινι αποκικευςθ και εκτφπωςθ ζχω το προςωρινό μθχανογραφικό μου, 
που περιλαμβάνει μόνο τα τμιματα-ςχολζσ τθσ επιλογισ μου με τθ ςειρά επικυμίασ μου. 
Παρατθρϊ και ελζγχω πολλζσ φορζσ αν αυτι είναι θ ςειρά που με εκφράηει καλφτερα, 
διαφορετικά ξαναμπαίνω ςτθν εφαρμογι με τθν ίδια διαδικαςία και παίρνω όςα 
μθχανογραφικά χρειάηομαι.  
Αν δεν κάνω ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ θ υποβολι Μθχανογραφικοφ δεν ιςχφει. 
Δφο- τρεισ μζρεσ το πολφ πριν λιξει θ προκεςμία υποβολισ, ξαναμπαίνω ςτθν εφαρμογι, κάνω 
ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΘΘ και εκτυπϊνω το ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΜΘΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ μου, που ζχει και 
τον Αρικμό Πρωτοκόλλου τθσ αίτθςισ μου και ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία. 

                     

http://exams.it.minedu.gov.gr/

