
Θέμα: Α.Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ(Μ.Δ) 2021        

           Β. Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2021 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.  

Προθεσμία και διαδικασία Ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού 

Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2021 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Α1. Aπό την Δευτέρα 19-7-2021  μέχρι και την Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 24:00, όλοι 

οι υποψήφιοι θα πρέπει   να   υποβάλουν   το   μηχανογραφικό   τους   δελτίο   στην   

ηλεκτρονική   διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας 

τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους  (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα 

αποκτήσουν αυτές τις ημέρες (όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν ή έχασαν 

το password) και επιλέγοντας «ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Μ.Δ.) 

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Αρχικά θα μπορούν να 

μελετήσουν και να επεξεργαστούν το ΜΔ και να κάνουν  προσωρινές προτιμήσεις 

(Προσωρινή Αποθήκευση) και στην συνέχεια να προχωρήσουν στην τελική 

οριστικοποίηση του μηχανογραφικού τους δελτίου (Οριστικοποίηση). Επισημαίνεται 

ότι η προθεσμία υποβολής ΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευση της κανένας 

υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το ΜΔ. Στην ίδια ηλεκτρονική 

διεύθυνσηhttps://michanografiko.it.minedu.gov.gr,  όσοι υποψήφιοι δικαιούνται και 

επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τα 

δημόσια ΙΕΚ. 

Α2. Στάδια υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου.  

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, 

οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Εκεί μπορούν να βρουν την Ελάχιστη Βάση 

Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος, τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών 

δοκιμασιών, τον αριθμό εισακτέων, βάσεις παλιότερων ετών, το έντυπο Μ.Δ. με τις 

οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.Δ., 

βλέπουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα τμήματα, 

ταξινομημένα ανά πεδίο/τομέα. Οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν 

ΜΟΝΟ τα τμήματα, στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Ειδικότερα κάθε υποψήφιος θα 

βλέπει τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του 

είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου 

απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών. Αφού 

κάνουν μια  πρώτη επιλογή με κάποιες προτιμήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν 

Προσωρινή Αποθήκευση. Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης μπορούν 

να την κάνουν όσες φορές θέλουν, μέχρι να νιώσουν έτοιμοι. Στην τελική τους 

επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήματα, αν θέλουν θα αλλάξουν πάλι 

κάποιες προτιμήσεις τους και θα φτάσουν στο τελικό βήμα της Οριστικοποίησης. Μετά 

την Οριστικοποίηση, που πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία, οι υποψήφιοι δεν 

μπορούν να αλλάξουν το Μ.Δ. (πλην εξαίρεσης παρ.Α3). Με την Οριστικοποίηση, το 

Μ.Δ. αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και πρέπει αυτό το 

οριστικοποιημένο Μ.Δ. να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή 

τους. Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η ηλεκτρονική εφαρμογή με ένα φιλικό στο 



χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες για τα βήματα του υποψηφίου. Για τη 

διαδικασία και την υποβολή του Μ.Δ., οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα παρέχουν 

υποστήριξη στους υποψηφίους και θα διατίθεται κάποιος υπολογιστής του σχολείου, 

αν αυτό ζητηθεί. Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν ή έχασαν το password, 

μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες μέρες 

εφημερίας είτε στις 2 επιπλέον μέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου. 

Όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση, 

και τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, θα 

πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους, ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των 

θέσεων, για να αποκτήσουν password. Αν στο μεταξύ είχαν ήδη αποκτήσει password, 

απλώς θα ακυρωθεί το πρώτο και θα ισχύσει το δεύτερο password… Επισημαίνεται ότι 

δεν έχουν δυνατότητα                         υποβολής μηχανογραφικού δελτίου οι μαθητές  

και οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις με το σύστημα 90% και ο μέσος όρος 

της βαθμολογίας τους είναι μικρότερος από τις ΕΒΕ όλων των τμημάτων και στην 

περίπτωση των σχολών που προϋποθέτουν την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές 

δοκιμασίες, η βαθμολογία τους είναι μικρότερη από την αντίστοιχη ΕΒΕ.  

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Μ.Δ. θα ισχύσει ως και την Τετάρτη 

28-7-2021 τα μεσάνυχτα. Την Πέμπτη 29-7-2021 και μέχρι το μεσημέρι στις 14.00 

μ.μ., οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να διαγράψουν τις σχολές που δεν 

επιθυμούν τελικά, ενώ η προσθήκη σχολών ή η αλλαγή σειράς προτιμήσεων δε θα 

είναι δυνατή. Στη συνέχεια, η ειδική εφαρμογή θα κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος 

και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων. 

Α3. Αναίρεση Οριστικοποίησης – εκ νέου Οριστικοποίηση.  

Με τις ισχύουσες διατάξεις, ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος), μέσα στην προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη οριστικοποιήσει 

το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτη σε το password και να 

υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη 

οριστικοποιημένο Μ.Δ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.  

Προθεσμία και διαδικασία Ηλεκτρονικής υποβολής του Παράλληλου 

Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για τα Δημόσια ΙΕΚ. 

Μέσα στην ίδια αποκλειστική προθεσμία από την Δευτέρα 19-7-2021 μέχρι και την 

Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 24:00, με το ίδιο password, οι υποψήφιοι μπορούν να 

υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για τα Δημόσια ΙΕΚ, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://michanografiko.it.minedu.gov.gr και επιλέγοντας 

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Π.Μ.Δ) ΓΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΚ».   Εκεί μπορούν να βρουν το νομικό πλαίσιο, τις ειδικότητες,   

οδηγούς σπουδών κτλ. Για επιπλέον απορίες μπορούν να στέλνουν mail στο  

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο katartisi_deek@minedu.gov.gr  

Β1. Δικαιούχοι  υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για 

εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ. 

mailto:katartisi_deek@minedu.gov.gr


α. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Για την υποβολή του εν 

λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό ασφαλείας (password) που θα έχουν ήδη 

δημιουργήσει. 

β. Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού 

έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2021. Η 

δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για 

υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που 

φοιτούσαν .Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν ή έχασαν το password, 

μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες μέρες 

εφημερίας είτε στις 2 επιπλέον μέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου. 

Β2. Στάδια υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. 

Οι υποψήφιοι με το password που ήδη έχουν ή αποκτούν, επισκέπτονται και 

υποβάλλουν το Παράλληλο ΜΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://michanografiko.it.minedu.gov.gr . Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Παράλληλο 

Μ.Δ., βλέπουν προσυμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία τους και καλούνται να 

εισάγουν τα μοριοδοτούμενα στοιχεία τους. Στη συνέχεια βλέπουν τις ειδικότητες, 

ταξινομημένες ανά περιφέρεια, Υπουργείο εποπτείας και ΙΕΚ, όπου μπορούν να 

κάνουν μια πρώτη επιλογή με κάποιες προτιμήσεις. Τη διαδικασία αυτή μπορούν να 

την επαναλάβουν όσες φορές θέλουν, μέχρι να νιώσουν έτοιμοι. Στην τελική τους 

επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήματα, αν θέλουν θα αλλάξουν πάλι 

κάποιες προτιμήσεις τους και θα φτάσουν στο τελικό βήμα της Οριστικοποίησης. Με 

την Οριστικοποίηση, το Μ.Δ. αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη 

σελίδα) και πρέπει αυτό το οριστικοποιημένο Μ.Δ. να το εκτυπώσουν ή/και να το 

αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η ηλεκτρονική 

εφαρμογή με ένα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες για τα βήματα 

του υποψηφίου. 

Β3. Αναίρεση Οριστικοποίησης – εκ νέου Οριστικοποίηση του ΠΜΔ. 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής Παράλληλου ΜΔ είναι αποκλειστική και 

μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το 

Παράλληλο ΜΔ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει 

το παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει κάποια τροποποίηση, τότε 

απλά μπορεί να κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, 

χωρίς να προσέλθει στο σχολείο του. Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά 

ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας, ώστε να ληφθεί υπόψη στη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής   

για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Παράλληλου 

Μ.Δ. θα ισχύσει ως και την Τετάρτη 28-7-2021 τα μεσάνυχτα. Στη διαδικασία αυτή, οι 

υποψήφιοι ΔΕΝ θα έχουν δυνατότητα την επόμενη μέρα να κάνουν οποιαδήποτε 

τροποποίηση. 

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ., όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα 

λειτουργήσουν την Τετάρτη 21-7-2021 και την Τετάρτη 28-7-2021. Αυτές τις 

ημέρες, οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας (αν δεν 

πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ., 



για να οριστικοποιήσουν αμέσως εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ. ζητώντας οποιαδήποτε 

βοήθεια ή συμβουλή από το Λύκειό τους. 

 


