
                                                                       
Θζμα:  Α. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικοφ Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2021 
Β. Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικοφ (Π.Μ.Δ) 2021 
                                                                       

         ΚΕΦΑΛΑΙΟ A. 
 Προθεςμία και διαδικαςία Ηλεκτρονικήσ υποβολήσ του Μηχανογραφικοφ Δελτίου  
(Μ.Δ.) ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2021 για ειςαγωγή ςτην Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη. 
 
Α1. Aπό την Δευτζρα 19-7-2021  μζχρι και την Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 24:00, όλοι οι 
υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν το μθχανογραφικό τουσ δελτίο ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ https://michanografiko.it.minedu.gov.gr χρθςιμοποιϊντασ  τον προςωπικό 
κωδικό αςφαλείασ τουσ (password) που ζχουν ιδθ αποκτιςει ι που κα αποκτιςουν αυτζσ 
τισ θμζρεσ(όςοι υποψιφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτιςουν ι ζχαςαν το password)και 
επιλζγοντασ «ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ (Μ.Δ.) ΓΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ».  Αρχικά κα μποροφν να μελετιςουν και να επεξεργαςτοφν το 
ΜΔ και να κάνουν προςωρινζσ προτιμιςεισ (Προςωρινι Αποκικευςθ) και ςτθν ςυνζχεια  
να  προχωριςουν  ςτθν τελικι οριςτικοποίθςθ του μθχανογραφικοφ τουσ 
δελτίου(Οριςτικοποίθςθ). Επιςθμαίνεται ότι θ προκεςμία υποβολισ ΜΔ είναι αποκλειςτικι 
και μετά τθν παρζλευςθ τθσ κανζνασ υποψιφιοσ δεν κα μπορεί να οριςτικοποιιςει το ΜΔ. 
τθν ίδια θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://michanografiko.it.minedu.gov.gr , όςοι υποψιφιοι 
δικαιοφνται και επικυμοφν, μποροφν να υποβάλουν και το Παράλλθλο Μθχανογραφικό 
Δελτίο για τα δθμόςια ΙΕΚ.  
 
Α2. Στάδια υποβολήσ Μηχανογραφικοφ Δελτίου. 
Με τον προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password) και τον 8ψιφιο κωδικό εξετάςεων, οι 
υποψιφιοι  μποροφν να επιςκζπτονται τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
https://michanografiko.it.minedu.gov.gr . Εκεί μποροφν να βρουν τθν Ελάχιςτθ Βάςθ 
Ειςαγωγισ (ΕΒΕ) κάκε τμιματοσ, τισ ΕΒΕ των ειδικϊν μακθμάτων και των πρακτικϊν 
δοκιμαςιϊν, τον αρικμό ειςακτζων, βάςεισ παλιότερων ετϊν,  το ζντυπο Μ.Δ. με τισ 
οδθγίεσ του και φυςικά το θλεκτρονικό Μ.Δ. Με τθν είςοδο ςτο θλεκτρονικό Μ.Δ., βλζπουν 
προςυμπλθρωμζνα τα ςτοιχεία τουσ και ςτθ ςυνζχεια τα τμιματα, ταξινομθμζνα ανά 
πεδίο/τομζα. Οι υποψιφιοι κα βλζπουν και κα μποροφν να επιλζξουν ΜΟΝΟ τα τμιματα, 
ςτα οποία κα ζχουν πρόςβαςθ. Ειδικότερα κάκε υποψιφιοσ κα βλζπει τα τμιματα εκείνα 
για τα οποία ο μζςοσ όροσ των  βακμολογικϊν  επιδόςεων του είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ 
από τθν ΕΒΕ κάκε τμιματοσ, ςυνυπολογιηόμενθσ όπου απαιτείται και τθσ ΕΒΕ του ειδικοφ 
μακιματοσ ι  των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν. Αφοφ κάνουν μια πρϊτθ επιλογι με κάποιεσ 
προτιμιςεισ, αρχικά πρζπει να επιλζξουν Προςωρινι Αποκικευςθ. Αυτι τθ διαδικαςία τθσ 
Προςωρινισ Αποκικευςθσ μποροφν να τθν κάνουν όςεσ φορζσ κζλουν, μζχρι να νιϊςουν 
ζτοιμοι. τθν τελικι τουσ επίςκεψθ, κα περάςουν πάλι όλα τα πρϊτα βιματα, αν κζλουν κα 
αλλάξουν πάλι κάποιεσ προτιμιςεισ τουσ και κα φτάςουν ςτο τελικό βιμα τθσ 
Οριςτικοποίθςθσ. Μετά τθν Οριςτικοποίθςθ, που πρζπει να γίνει μζςα ςτθν προκεςμία, οι 
υποψιφιοι δεν μποροφν να αλλάξουν το Μ.Δ. (πλθν εξαίρεςθσ παρ. Α3). Με τθν 
Οριςτικοποίθςθ, το Μ.Δ. αποκτά πλζον αρικμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά ςτθ 
ςελίδα) και πρζπει αυτό το οριςτικοποιθμζνο Μ.Δ. να το εκτυπϊςουν ι/και να το 
αποκθκεφςουν ςτον υπολογιςτι τουσ. ε όλεσ τισ ανωτζρω διαδικαςίεσ, θ θλεκτρονικι 
εφαρμογι με ζνα φιλικό ςτο χριςτθ περιβάλλον, δίνει ςυνζχεια οδθγίεσ για τα βιματα του 
υποψθφίου. Για τθ διαδικαςία και τθν υποβολι του Μ.Δ., οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων κα 
παρζχουν υποςτιριξθ ςτουσ υποψθφίουσ και κα διατίκεται κάποιοσ 
υπολογιςτισ του ςχολείου, αν αυτό ηθτθκεί. Όςοι υποψιφιοι δεν πρόλαβαν να 
αποκτιςουν ι ζχαςαν το password, μποροφν να απευκφνονται ςτο Λφκειό τουσ, τισ 
Σετάρτεσ  21 και 28  Ιουλίου. 



 Επιςθμαίνεται ότι δεν ζχουν δυνατότθτα υποβολισ μθχανογραφικοφ δελτίου οι μακθτζσ 
και οι απόφοιτοι που ςυμμετείχαν ςτισ εξετάςεισ με το ςφςτθμα 90% και ο μζςοσ όροσ τθσ 
βακμολογίασ τουσ είναι μικρότεροσ από τισ ΕΒΕ όλων των τμθμάτων και ςτθν περίπτωςθ 
των ςχολϊν που προχποκζτουν τθν εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα ι πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, θ 
βακμολογία τουσ είναι μικρότερθ από τθν αντίςτοιχθ ΕΒΕ.  
Η δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ του Μ.Δ. κα ιςχφςει ωσ και τθν Σετάρτθ 28-7-2021 τα 
μεςάνυχτα. Σθν Πζμπτθ 29-7-2021 και μζχρι το μεςθμζρι ςτισ 14.00 μ.μ., οι υποψιφιοι κα 
ζχουν τθν δυνατότθτα να διαγράψουν τισ ςχολζσ που δεν επικυμοφν τελικά, ενϊ θ 
προςκικθ ςχολϊν ι θ αλλαγι ςειράσ προτιμιςεων δε κα είναι δυνατι. τθ ςυνζχεια, θ 
ειδικι εφαρμογι κα κλείςει και κα αρχίςει ο ζλεγχοσ και θ επεξεργαςία των προτιμιςεων 
των υποψθφίων.  
 
Α3. Αναίρεςη Οριςτικοποίηςησ – εκ νζου Οριςτικοποίηςη. 
Με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ο υποψιφιοσ (ο ίδιοσ ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ 
εκπρόςωποσ), μζςα ςτθν  προκεςμία υποβολισ, ακόμα και αν ζχει ιδθ οριςτικοποιιςει το 
Μ.Δ., μπορεί να προςζλκει ςτο Λφκειο, ςτο οποίο απζκτθςε το password και να υποβάλει 
ςχετικι αίτθςθ (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ηθτϊντασ να  αναιρεκεί το ιδθ 
οριςτικοποιθμζνο Μ.Δ. Ο εντεταλμζνοσ για τθν θλεκτρονικι εφαρμογι εκπαιδευτικόσ κα 
μπαίνει ςτθν εφαρμογι και κα αποδεςμεφει τον υποψιφιο, αναιρϊντασ-ακυρϊνοντασ το 
ιδθ οριςτικοποιθμζνο Μ.Δ. Από εδϊ και πζρα, το Μ.Δ. κα εμφανίηεται μόνο προςωρινά 
αποκθκευμζνο (και ΟΧΙ οριςτικοποιθμζνο). Ο υποψιφιοσ λοιπόν κα πρζπει να ξαναμπεί 
ςτθν εφαρμογι εντόσ των ςυγκεκριμζνων θμερομθνιϊν, να τροποποιιςει το Μ.Δ. και να το 
Οριςτικοποιιςει εκ νζου (αυτό το τελικό Μ.Δ. κα αποκτιςει αυτόματα νζοαρικμό 
πρωτοκόλλου), γιατί αλλιϊσ δεν κα ζχει Μ.Δ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. 
Προθεςμία και διαδικαςία Ηλεκτρονικήσ υποβολήσ του Παράλληλου Μηχανογραφικοφ 
Δελτίου  (Π.Μ.Δ.) για τα Δημόςια ΙΕΚ. 
Μζςα ςτθν ίδια αποκλειςτικι προκεςμία από τθν Δευτζρα 19-7-2021  μζχρι και τθν Σετάρτθ 
28-7-2021 και ϊρα 24:00, με το ίδιο password, οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν το 
Παράλλθλο Μθχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για τα Δθμόςια ΙΕΚ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και επιλζγοντασ «ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΤ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ (Π.Μ.Δ) ΓΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΔΙΕΚ».  Εκεί μποροφν να βρουν το 
νομικό πλαίςιο, τισ ειδικότθτεσ, οδθγοφσ ςπουδϊν κτλ. Για επιπλζον απορίεσ μποροφν να 
ςτζλνουν mail ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο  katartisi_deek@minedu.gov.gr . 
Β1. Δικαιοφχοι υποβολήσ του Παράλληλου Μηχανογραφικοφ Δελτίου για ειςαγωγή ςτα 
Δημόςια ΙΕΚ. 
α. Οι υποψιφιοι που υπζβαλαν Αίτθςθ-Διλωςθ και ςυμμετείχαν ςτισ Πανελλαδικζσ 
Εξετάςεισ  θμερθςίων ι εςπερινϊν ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Για τθν υποβολι του εν λόγω 
Π.Μ.Δ. κα χρθςιμοποιιςουν τον κωδικό αςφαλείασ (password) που κα ζχουν ιδθ 
δθμιουργιςει. 
β. Οι τελειόφοιτοι των θμερθςίων ι εςπερινϊν ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ 
που δεν ςυμμετείχαν ςτισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Η δθμιουργία του 
κωδικοφ αςφαλείασ (password) από αυτοφσ τουσ υποψθφίουσ για υποβολι Παράλλθλου 
Μθχανογραφικοφ Δελτίου, γίνεται ςτο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτοφςαν. 
Όςοι υποψιφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτιςουν ι ζχαςαν το password, μποροφν να 
απευκφνονται ςτο Λφκειό τουσ,  τισ Σετάρτεσ 21 και 28  Ιουλίου.  
 
 
 
 



Β2. Στάδια υποβολήσ Παράλληλου Μηχανογραφικοφ Δελτίου. 
Οι υποψιφιοι με το password που ιδθ ζχουν ι αποκτοφν, επιςκζπτονται και υποβάλλουν 
το Παράλλθλο  ΜΔ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://michanografiko.it.minedu.gov.gr . 
Με τθν είςοδο ςτο θλεκτρονικό Παράλλθλο Μ.Δ., βλζπουν προςυμπλθρωμζνα τα 
προςωπικά ςτοιχεία τουσ και καλοφνται να ειςάγουν τα μοριοδοτοφμενα ςτοιχεία τουσ.  
τθ ςυνζχεια βλζπουν τισ ειδικότθτεσ, ταξινομθμζνεσ ανά περιφζρεια, Τπουργείο εποπτείασ 
και ΙΕΚ, όπου μποροφν να κάνουν μια πρϊτθ επιλογι με κάποιεσ προτιμιςεισ. Σθ 
διαδικαςία αυτι μποροφν να τθν επαναλάβουν όςεσ φορζσ κζλουν, μζχρι να νιϊςουν 
ζτοιμοι. τθν τελικι τουσ επίςκεψθ, κα περάςουν πάλι όλα τα πρϊτα βιματα, αν κζλουν κα 
αλλάξουν πάλι κάποιεσ προτιμιςεισ τουσ και κα φτάςουν ςτο τελικό βιμα τθσ 
Οριςτικοποίθςθσ. Με τθν Οριςτικοποίθςθ, το Μ.Δ. αποκτά πλζον αρικμό 
πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά ςτθ ςελίδα) και πρζπει αυτό το οριςτικοποιθμζνο Μ.Δ. να το 
εκτυπϊςουν ι/και να το αποκθκεφςουν ςτον υπολογιςτι τουσ. ε όλεσ τισ ανωτζρω 
διαδικαςίεσ, θ θλεκτρονικι εφαρμογι με ζνα φιλικό ςτο χριςτθ περιβάλλον, δίνει ςυνζχεια 
οδθγίεσ για τα βιματα του υποψθφίου. 
Β3. Αναίρεςη Οριςτικοποίηςησ – εκ νζου Οριςτικοποίηςη του ΠΜΔ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ προκεςμία υποβολισ Παράλλθλου ΜΔ είναι αποκλειςτικι και μετά τθν 
παρζλευςι  τθσ κανζνασ υποψιφιοσ δεν κα μπορεί να οριςτικοποιιςει το Παράλλθλο ΜΔ. 
Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ, αν κάποιοσ υποψιφιοσ οριςτικοποιιςει το παράλλθλο 
μθχανογραφικό του και κελιςει να κάνει κάποια τροποποίθςθ, τότε απλά μπορεί να κάνει 
Αναίρεςθ Οριςτικοποίθςθσ μζςα από τθν ίδια τθν εφαρμογι, χωρίσ να προςζλκει ςτο 
ςχολείο του. Όμωσ, κα πρζπει να το οριςτικοποιιςει ξανά ΕΝΣΟ τθσ προκεςμίασ, ϊςτε να 
λθφκεί υπόψθ ςτθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ επιλογισ για εγγραφι ςε Δθμόςιο ΙΕΚ. 
Η δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ του Παράλλθλου Μ.Δ. κα ιςχφςει ωσ και τθν Σετάρτθ 
28-7-2021 τα μεςάνυχτα. τθ διαδικαςία αυτι, οι υποψιφιοι ΔΕΝ κα ζχουν δυνατότθτα τθν 
επόμενθ μζρα να κάνουν οποιαδιποτε τροποποίθςθ. 

                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
                                               Παραμονή εκπαιδευτικών ςτα Λφκεια. 
Για τθν υποςτιριξθ τθσ υποβολισ του Μ.Δ., όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την 
προγραμματιςμζνη εφημερία) θα λειτουργήςουν επιπλζον την Τετάρτη 21-7-2021 και 
την Τετάρτη 28-7-2021.  
Αυτζσ τισ θμζρεσ, οι υποψιφιοι κα μποροφν να αποκτιςουν κωδικό αςφαλείασ (αν δεν 
πρόλαβαν ι αν τον ζχαςαν) ι/και να αναιρζςουν το ιδθ οριςτικοποιθμζνο Μ.Δ., για να 
οριςτικοποιιςουν αμζςωσ εκ νζου ζνα άλλο Μ.Δ. ηθτϊντασ οποιαδιποτε βοικεια ι 
ςυμβουλι από το Λφκειό τουσ.  
 


