
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2022 

 

Για να συστηματοποιήσουμε τις ενέργειές σας , θα προτείνουμε 5 βασικά βήματα 
για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου με σκοπό να 
αποφευχθούν  λάθη, που μπορεί να σας κοστίσουν. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ 

Απόφοιτοι ΓΕ.Λ: Να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες του έντυπου 
Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ) που θα αναρτηθεί στη σχετική εφαρμογή του 
Υπουργείου Παιδείας https://exams.it.minedu.gov.gr/ Παρουσίαση των τμημάτων 
ανά Ε.Π. μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή https://sep4u.gr/sxoles/gel.html.  

Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ: Να διαβάστε τις οδηγίες του έντυπου Μηχανογραφικού Δελτίου 
(Μ.Δ.) που θα αναρτηθεί στην ανωτέρω εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ 
https://exams.it.minedu.gov.gr/Παρουσίαση των τμημάτων ανά Τομέα μπορείτε να 
βρείτε στην εφαρμογή https://sep4u.gr/epal-app/ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπολογίζουν τα μόριά τους (αφού από φέτος 
κάθε πανεπιστημιακό τμήμα έχει τους δικούς του συντελεστές), από την επίσημη 
εφαρμογή του Υπουργείου η οποία μπήκε σε λειτουργία την περασμένη 
εβδομάδα και μπορείτε να την βρείτε στον σύνδεσμο 

Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων ΓΕΛ/ ΕΠΑΛ 2022   

Τι σημαίνει δηλώνω τα τμήματα; 

Στην τελική φάση της ηλεκτρονικής υποβολής του Μ.Δ., δίπλα σε κάθε τμήμα θα 
έχετε σημειώσει τον αριθμό προτίμησής σας, δηλαδή στο τμήμα πρώτης 
προτίμησης τον αριθμό 1, στο τμήμα δεύτερης προτίμησης τον αριθμό 2 κ.ο.κ. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ: 

• για τα μαθήματα τα οποία προσφέρει; 

• για τις επαγγελματικές διεξόδους της; 

• γιατί το επάγγελμα, το οποίο θα ασκήσετε σας αρέσει και αρμόζει στα 
χαρακτηριστικά και τις ικανότητές σας; 

• γιατί οι προοπτικές του πτυχίου της είναι καλύτερες από κάποιες άλλες; 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι προοπτικές μιας σχολής μετά από 6 - 7 τουλάχιστον 
χρόνια σπουδών (προπτυχιακά – μεταπτυχιακά ) λόγω της μεγάλης κινητικότητας 



της αγοράς εργασίας μπορεί να μεταβληθούν σε τέτοιο βαθμό ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ και ΚΑΜΙΑ ΣΧΟΛΗ δεν εξασφαλίζει άμεση και 
σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση στους πτυχιούχους της εκτός από εκείνες 
που οδηγούν σε ένστολα επαγγέλματα. 

Επομένως, η επιλογή των τμημάτων που σας ενδιαφέρουν θα πρέπει να γίνεται με 
βάση (ενδεικτικά) : 

• Τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις σας, τις ικανότητες και τις δεξιότητες 

• Τις επαγγελματικές διεξόδους του τμήματος σε σχέση με τα ενδιαφέροντά σας, 
γιατί από κάθε πρόγραμμα σπουδών ανοίγονται πολλά μονοπάτια καριέρας (π.χ. 
από Φυσική →Μετεωρολογία/Υλικά Πληροφορική /Τηλεπικοινωνίες /Περιβάλλον/ 
Υλικά κ.τ.λ.) 

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε τμήματος. Ιδιαίτερη προσοχή στα 
τμήματα Μηχανικών που ενώ έχουν παρεμφερείς τίτλους, δεν έχουν παρόμοια 
επαγγελματικά δικαιώματα και σε 31 τμήματα από αυτά οι απόφοιτοι δεν 
εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Ωστόσο εκκρεμεί μελλοντική ρύθμιση. 

• Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος (μαθήματα ανά εξάμηνο – 
κατευθύνσεις)  

• Τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
• Τις μετεγγραφές και τις αντιστοιχίες των τμημάτων. 

• Την εξωτερική αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ (για όσα ΑΕΙ ή τμήματα ΑΕΙ έχει γίνει),που 
θα βρείτε εδώ: https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas/ektheseis-eksoterikis-
aksiologisis-tmimatwn 

https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas/ektheseis-eksoterikis-aksiologisis-
idrymaton 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΒΑΣΗ: 

 τη «φήμη» του τμήματος (Αν ένα τμήμα έχει καλή φήμη, δε σημαίνει 
απαραίτητα ότι σας αρέσει το αντικείμενο σπουδών ή ότι είναι καλύτερο 
από κάποιο άλλο που δεν είναι για πολλούς λόγους «γνωστό» ) 

 τη «βάση» του τμήματος (η βάση εξαρτάται από πολλούς και αστάθμητους 
παράγοντες, όπως αναλύεται και παρακάτω) 

 την πόλη του τμήματος (εκτός βέβαια εάν υπάρχουν οικονομικοί ή άλλοι 
σοβαροί οικογενειακοί ή προσωπικοί λόγοι) 

 τα «μόρια» που έχετε συγκεντρώσει (με την έννοια να χρησιμοποιήσετε όλα 
τα μόρια, για να μην πάνε «χαμένα») 

 την επιθυμία άλλων 



Στη συνέχεια θα πρέπει να δείτε τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (μαθήματα ανά 
εξάμηνο) και όλες ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ, όπως βίντεο παρουσίασης 
των τμημάτων από τα ΑΕΙ, βίντεο επαγγελμάτων στο κανάλι του ΕΟΠΠΕΠ και 
εκπαιδευτικών φορέων στο Youtube όπως edujob.gr . Επίσης, να λάβετε 
πληροφορίες από φοιτητές ή από επαγγελματίες των αντίστοιχων σχολών. Εάν δεν 
έχετε οριστικά καταλήξει στις επιλογές σας καλό είναι να αποφεύγετε τμήματα με 
εξειδίκευση και να ξεκινάτε με σχολές εύρους οδεύοντας από το γενικό στο ειδικό 
για να μην εγκλωβιστείτε προκαταλαμβάνοντας τις εξελίξεις. 

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ 

Με βάση το έντυπο Μ.Δ. , να συμπληρώσετε ένα ή περισσότερα «πρόχειρα» 
ηλεκτρονικά Μ.Δ. κατατάσσοντας τα τμήματα με τη σειρά που επιθυμείτε να τα 
δηλώσετε, χωρίς προς το παρόν, να κοιτάτε τις βάσεις. Στη συνέχεια να εκτυπώσετε 
τα προσωρινά Μ.Δ. 

Επειδή είναι φανερό ότι ο κάθε μαθητής δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε το πλήθος των 
μαθητών που έχουν καλύτερη βαθμολογία από αυτόν , αλλά ( κυρίως ) ούτε ποιές 
είναι οι επιλογές σχολών που έχουν κάνει αυτοί οι μαθητές , θα πρέπει να 
συμπληρώνετε το μηχανογραφικό σαν να έχετε το απόλυτο πλεονέκτημα, δηλαδή 
20000 μόρια. 

 ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ 
ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ).  

ΤΕΤΑΡΤΟ  ΒΗΜΑ 

Μπορούμε να πούμε πως η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού έχει 
ολοκληρωθεί με επιτυχία, αν μπορείτε να "διαβάσετε" το Μηχανογραφικό σας 
Δελτίο ως εξής: "Επέλεξα αυτή τη σχολή 1η , γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο το 
πρόγραμμα σπουδών της από αυτό της 2ης προτίμησής μου, και επέλεξα αυτή τη 
σχολή ως 2η αντί της 3ης  , γιατί θα με ενδιέφερε πιο πολύ να ασχοληθώ με το 
αντικείμενο της 2ης παρά με το αντικείμενο της 3ης" κ.ο.κ. Με αυτό τον τρόπο 
εξασφαλίζετε πως ακόμα και στο κρίσιμο σημείο επιλογών (σχολές που η βάση 
εισαγωγής τους είναι κοντά στα μόρια που συγκεντρώσατε) οι επιλογές είναι 
συνειδητές, στοχευμένες σε συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών και με προσωπικό 
κριτήριο! Τέλος, είναι σημαντικό ένα Μηχανογραφικό Δελτίο να ξεκινάει από 
σχολές της προτίμησής σας ανεξαρτήτως μορίων και να καταλήγει σε εναλλακτικές 
εκπαιδευτικές επιλογές σε ΜΟΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4.000 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΤΕ. Αυτές είναι οι λεγόμενες "σχολές ασφαλείας". 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 



* Εάν εισαχθείτε στο τμήμα με αρίθμηση 2, τότε οι υπόλοιπες προτιμήσεις σας, με 
αρίθμηση 3,4,...... θα αγνοηθούν, έστω και αν εισάγεστε και σε άλλα τμήματα. 

* Αν δηλώσετε ένα τμήμα με χαμηλή βάση πάνω από κάποιο άλλο με υψηλή βάση, 
πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά, γιατί έτσι αποκλείετε το υψηλόβαθμο τμήμα. Αν 
αυτή η κατάταξη ταιριάζει με την επιθυμία σας, καλώς. Αν όχι, θα πρέπει να την 
αλλάξετε.  

*Μπορείτε να επιλέξετε ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ενός Επιστημονικού Πεδίου ( 
απόφοιτοι ΓΕΛ) , του Τομέα & της Κοινής Ομάδας (οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ) 
τοποθετώντας τα με αύξουσα σειρά αρίθμησης. 

* Για δεύτερη φορά φέτος εφαρμόζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) του 
Τμήματος και των Ειδικών Μαθημάτων και Πρακτικών Δοκιμασιών. Διαμορφώνεται 
από το Μέσο   Ορο των                     Μέσων   Ορων            των βαθμολογιών όλων των υποψηφίων στα 
Μαθήματα του Ε.Π/ Τομέα, τα Ειδικά Μαθήματα και τις Πρακτικές Δοκιμασίες επί 
το συντελεστή βαρύτητας που κάθε τμήμα έχει ανακοινώσει. 

ΠΕΜΠΤΟ ΒΗΜΑ 

Μετά από ένα λεπτομερή έλεγχο στο τελευταίο «πρόχειρο» Μ.Δ. και στην 
περίπτωση που ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ, να 
οριστικοποιήσετε το Μηχανογραφικό Δελτίο λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την 
κίνηση αυτή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ Μ.Δ. ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΑΤΕ!!![Εκτός αν υποβάλλετε σχετική αίτηση στο Λύκειό σας & 
οριστικοποιήσετε εκ νέου το ΜΔ. μέχρι ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] 

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

► Δεν επιλέγει με βάση τα τμήματα αλλά με βάση τους υποψηφίους 

► Αρχίζει από αυτόν με τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων, τον τοποθετεί στο τμήμα 
της πρώτης επιλογής και προχωρά στον επόμενο. 

► Οπότε, τη στιγμή που ο υπολογιστής κρίνει εσάς, πρώτα θα σας τοποθετήσει στο 
πρώτο ελεύθερο τμήμα από αυτά που έχετε δηλώσει και μετά θα πάει στον 
επόμενο. 

►   ΑΡΑ  ,ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΟΡΙΟ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΣΑΣ . 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ!!! 

● → Η νομοθεσία για τις μετεγγραφές αναφέρεται στα άρθρα 72-81 του 
Ν.4692/2020 (Α  111). Μέ                       χρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια διαφοροποίηση, 
ΑΛΛΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Υ.Α. & ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ!  



Στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων θα βρείτε σχετική παρουσίαση.  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ (Προαιρετικό) 

Από το 2021 καθιερώθηκε η δυνατότητα, προαιρετικά, για τους απόφοιτους ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ , υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου για ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων 
σε συγκεκριμένες ειδικότητες, με βασικό κριτήριο τον βαθμό του απολυτηρίου. 
Έχετε λοιπόν κι αυτή την εναλλακτική και παράλληλα ισχύει η πάγια δυνατότητα 
εγγραφής σε ΙΕΚ τον Σεπτέμβριο.  

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 

Μπορείτε να ενημερωθείτε επίσης και για τις επιλογές εκτός του συστήματος των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως: 

- Σπουδές σε Πανεπιστήμια χωρών του εξωτερικού [ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 
απευθείας στα πανεπιστήμια ή μέσω εκπαιδευτικών οργανισμών της χώρας 
προορισμού ή μορφωτικών φορέων των χωρών αυτών στη χώρα μας] 

- Υποβολή Μηχανογραφικού για το Πανεπιστήμιο Κύπρου [Υποβολή ηλεκτρονικής 
αίτησης 15 - 28 Ιουλίου 2022] 

- Τμήματα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. (Η υποβολή αιτήσεων για Α.Σ.Κ.Τ. 
ξεκίνησε φέτος νωρίς, από 1-7 Ιουλίου), Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών 
(Α.Π.Θ. & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) καθώς και Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών 
της Τέχνης (Παν. Ιωαννίνων) [Ειδικές εισιτήριες εξετάσεις το διάστημα Ιουλίου -
Σεπτεμβρίου] 

- Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης των Κρατικών Θεάτρων [Εθνικού Θεάτρου & 
Κρατικού Θεάτρου Β. Ελλάδος (ΚΘΒΕ)] & Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές Δραματικής 
Τέχνης [Ειδικές εισιτήριες εξετάσεις] 

- Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης Αθήνας [ https://ksot.gr/] [Εισαγωγικές 
Εξετάσεις] 

- Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης [ https://www.odiokrat.gr/ [Εισαγωγικές Εξετάσεις] 

- Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 
http://www.mintour.edu.gr/index.php/sxoles-xanagon 

- Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ 

-Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Υπουργείων Παιδείας, Υγείας, Τουρισμού, 
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» // ΕΚΑΒ, Σιβιτανιδείου κ.α.  Εδώ  να ενημερώσουμε για όσους 
ενδιαφέρονται ότι ξεκινούν από Δευτέρα 4/7 μετά τις 18.00 οι διαδικασίες 



εγγραφών για τα Ι.Ε.Κ  Δ.ΥΠ.Α.(πρώην ΟΑΕΔ). Πληροφορίες στο  
 https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi 

Τέλος μπορείτε να βρείτε εξαίρετο εκτεταμένο υλικό για την συμπλήρωση του Μ.Δ. 
που έχει εκπονήσει ο συνάδελφος Δημ. Ζαβιτσιάνος του τομέα Σ.Ε.Π. της Δ.Δ.Ε. 
Κεφαλληνίας στον σύνδεσμο: 
https://drive.google.com/drive/folders/1X1YjGHdN_emT6zgHPn-gYslwCHf4ebmR?usp=sharing  

Κλείνοντας και επειδή δεχόμαστε καθημερνά ερωτήματα σχετικά με την ημερομηνία 
έναρξης υποβολής του Μ.Δ. να σας ενημερώσουμε για την επικείμενη διαδικασία η 
οποία έχει ως εξής: 

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων 
και θα αποσταλούν στους  ενδιαφερόμενους είτε με την διαδικασία του sms (όσοι 
διαθέτουν την εφαρμογή) είτε με εκείνη της υποβολής των κωδικών, όπως 
ακριβώς έγινε και με τα 4 βασικά μαθήματα στο https://results.it.minedu.gov.gr 

Δύο με τρείς ημέρες αργότερα θα ανακοινωθούν και οι φετινές Ε.Β.Ε. και θα 
ανοίξει η εφαρμογή  για την υποβολή του Μ.Δ. και του παράλληλου 
Μηχανογραφικού για τα Δ.Ι.Ε.Κ οι οποίες  αναμένεται να ολοκληρωθούν  γύρω 
στις 20 Ιουλίου, κατά δήλωση του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου.  

 

Για απορίες και προβληματισμούς επικοινωνείτε στο 22810 83288 ή στο sep@dide.kyk.sch.gr 

 

O Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων                Σύρος, 4 Ιουλίου 2022 

Σωτήρης Τζούδας  

 

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 

 

                         


