
ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔ.Λ. ΠΑΣΡΩΝ – ΔΝΗΜΔΡΩΗ 8-7-2022 

αρ ενημεπώνοςμε για ηα παπακάηω: 

Οι διαδικαζίερ για ηην ςποβολή ηων Μησανογπαθικών Δεληίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) 

έηοςρ 2022 ξεκινούν από ηην Παπαζκεςή 8 Ιοςλίος 2022 και λήγοςν  ηην Δεςηέπα 

18 Ιοςλίος 2022. 

ςγκεκπιμένα: 

Από ηελ Παπαζκεςή 8 Ιοςλίος 2022, νη ππνςήθηνη ησλ Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ 

2022, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο ηνπο (password) πνπ έρνπλ 

ήδε απνθηήζεη ή απνθηνύλ απηέο ηηο κέξεο, ζα κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ θαη λα επηιέγνπλ 

ην Μησανογπαθικό Γεληίο (Μ.Γ) γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ή/ 

θαη ην Παπάλληλο Μησανογπαθικό Γεληίο (Π.Μ.Γ) γηα εηζαγσγή ζηα Γεκόζηα 

ΙΔΚ. 

Α. Όζνλ αθνξά ην Μησανογπαθικό Γεληίο (Μ.Γ) γηα εηζαγσγή ζηε Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ζπκπιεξώλνπλ θάπνηεο πξνζσξηλέο 

πξνηηκήζεηο (ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ) θαη ζηε ζπλέρεηα λα θιεηδώζνπλ ην 

ηειηθό ηνπο Μεραλνγξαθηθό (επηιέγνληαο ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ) ην 

απγόηεπο έσο θαη ηελ Γεςηέπα 18 Ιοςλίος 2022 θαη ώξα 24:00. Καηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνύ, νη ππνςήθηνη ζα βιέπνπλ θαη ζα κπνξνύλ λα 

επηιέμνπλ ηα ηκήκαηα εθείλα γηα ηα νπνία ν κέζνο όξνο ησλ βαζκνινγηθώλ 

επηδόζεσλ ηνπο είλαη ίζνο ή κεγαιύηεξνο από ηελ ΔΒΔ θάζε ηκήκαηνο, 

ζπλππνινγηδόκελεο όπνπ απαηηείηαη θαη ηεο ΔΒΔ ηνπ εηδηθνύ καζήκαηνο ή ησλ 

πξαθηηθώλ δνθηκαζηώλ (αγσλίζκαηα γηα ΣΔΦΑΑ). 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ Μ.Γ γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε από ηνπο ππνςεθίνπο είλαη δπλαηή, εληόο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπ Μ.Γ θαη κόλν κε ηε κεζνιάβεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Όζνη ππνςήθηνη δελ πξόιαβαλ λα απνθηήζνπλ password, κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη 

ζην Πξόηππν ΓΔ.Λ. Παηξώλ, είηε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο κέξεο εθεκεξίαο (Πέμπηη 

14-7-2022 και ώπα 9.00π.μ. -12.30΄μ.μ.), είηε ζηηο 2 επιπλέον μέπερ πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη ην Πξόηππν ΓΔ.Λ. Παηξώλ ενηόρ Ιοςλίος (Σεηάπηη 13-7-2022 και 

Γεςηέπα 18-7-2022 και ώπα 9.00π.μ. -12.30΄μ.μ.). Όζνη ππνςήθηνη δελ ζπκνύληαη 

ην password πνπ ήδε είραλ απνθηήζεη ζην ζρνιείν, κπνξνύλ είηε λα απεπζύλνληαη 

ζην ζρνιείν ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο κέξεο εθεκεξίαο ή ηηο 2 επηπιένλ κέξεο πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν εληόο Ινπιίνπ, είηε ελαιιαθηηθά θαη εθόζνλ είραλ δειώζεη 

πξνζσπηθό mail (θαηά ηελ απόθηεζε ηνπ password), λα νξίζνπλ λέν password κέζα 

από ηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΓ κε ηελ επηινγή «Τπελζύκηζε θσδηθνύ αζθαιείαο», ρσξίο 

λα κεηαβνύλ ζην ζρνιείν. 

Μεραλνγξαθηθό Γειηίν γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κπνξνύλ λα 

ππνβάινπλ: 

- Όζνη ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ ηνπ 2022, θαη εθόζνλ 

ήδε θαηέρνπλ ή απέθηεζαλ απνιπηήξην (νη ππνςήθηνη ΓΔΛ) θαη απνιπηήξην θαη 

πηπρίν (νη ππνςήθηνη ΔΠΑΛ). 

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


- Όζνη απόθνηηνη ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εκεξεζίσλ ΓΔΛ θαη 

ΔΠΑΛ ηα έηε 2020 ή 2021, δηεθδηθώληαο θέηνο ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, 

ρσξίο λέα εμέηαζε. Όζνη απόθνηηνη είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10%, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο κε ηα κόξηα πνπ είραλ επηηύρεη ζηελ ηειεπηαία ηνπο εμέηαζε. Γηα 

ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ 10% έηνπο 2020 δελ εθαξκόδεηαη ε Διάρηζηε Βάζε Δηζαγσγήο 

(ΔΒΔ), ελώ γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ 10% έηνπο 2021 ηζρύεη ε ΔΒΔ, όπσο 

δηακνξθώζεθε ην 2021. 

Β. Όζνλ αθνξά ην Παπάλληλο Μησανογπαθικό Γεληίο (Π.Μ.Γ) γηα εηζαγσγή ζηα 

ΓΙΔΚ, νη ππνςήθηνη ζηελ ίδια αποκλειζηική πποθεζμία από ηην Παπαζκεςή 8 

Ιοςλίος 2022 ωρ και ηην Γεςηέπα 18 Ιοςλίος 2022 θαη ώξα 24:00, κε ηνλ ίδην 

πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password), κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ην Παξάιιειν 

Μεραλνγξαθηθό Γειηίν (Π.Μ.Γ) γηα ηα Γεκόζηα ΙΔΚ. 

Όζνη ππνςήθηνη δελ πξόιαβαλ λα απνθηήζνπλ ή δελ ζπκνύληαη ην password, ζα 

πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζην ζρνιείν, είηε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο κέξεο εθεκεξίαο 

είηε ζηηο 2 επηπιένλ κέξεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν εληόο Ινπιίνπ. 

Δληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, αλ θάπνηνο ππνςήθηνο νξηζηηθνπνηήζεη ην παξάιιειν 

κεραλνγξαθηθό ηνπ θαη ζειήζεη λα θάλεη νπνηαδήπνηε ηποποποίηζη, ηόηε απιά 

κπνξεί λα θάλεη Αλαίξεζε Οξηζηηθνπνίεζεο κέζα από ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή, ρσξίο 

λα πξνζέιζεη ζην ζρνιείν. Όκσο, ζα πξέπεη λα ην οπιζηικοποιήζει ξανά ΔΝΣΟ 

ηηρ πποθεζμίαρ. 

Γηθαηνύρνη ππνβνιήο ηνπ Παξάιιεινπ Μεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ γηα εηζαγσγή ζηα 

Γεκόζηα ΙΔΚ είλαη: 

- Οη ππνςήθηνη πνπ ππέβαιαλ Αίηεζε-Γήισζε θαη ζπκκεηείραλ ζηηο Παλειιαδηθέο 

Δμεηάζεηο εκεξεζίσλ ή εζπεξηλώλ ΓΔΛ/ΔΠΑΛ ηνπ 2022. Γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ελ 

ιόγσ Π.Μ.Γ. ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password) πνπ 

έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη. 

- Οη ηειεηόθνηηνη ησλ εκεξεζίσλ ή εζπεξηλώλ ΓΔΛ/ΔΠΑΛ ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ 

έηνπο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ΓΔΛ/ΔΠΑΛ ηνπ 2022. Η 

δεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνύ θσδηθνύ αζθαιείαο (password) από απηνύο ηνπο 

ππνςεθίνπο γηα ππνβνιή Παξάιιεινπ Μεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ, γίλεηαη ζην 

ΓΔΛ/ΔΠΑΛ πνπ θνηηνύζαλ. 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

1. Πξνηείλεηαη νη ππνςήθηνη λα εθηππώζνπλ ή/θαη λα απνζεθεύζνπλ ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπο ην ππνβιεζέλ νξηζηηθνπνηεκέλν κεραλνγξαθηθό (πνπ ζα έρεη 

απνθηήζεη απηόκαηα θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ), ώζηε αλά πάζα ζηηγκή λα κπνξνύλ 

λα δνπλ ηηο ηειηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

2. Τπελζπκίδεηαη όηη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ΜΓ θαη ΠΜΓ είλαη απνθιεηζηηθή 

θαη κεηά ηελ παξέιεπζή ηεο θαλέλαο ππνςήθηνο δελ ζα κπνξεί λα πξνβεί ζηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπο. 

3. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, ππνζηήξημε, αθόκα θαη ρξήζε ππνινγηζηή πνπ 

ηπρόλ δελ δηαζέηνπλ, νη ππνςήθηνη ζα κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Πξόηππν ΓΔ.Λ. 

Παηξώλ, ην νπνία ζα είλαη αλνηρηό ηελ εκέξα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εθεκεξίαο 



(Πέμπηη 14-7-2022)  θαη επηπιένλ ηελ Σεηάπηη 13-7-2022 θαη ηε Γεςηέπα 18-7-

2022. 

4. Τπελζπκίδεηαη ηέινο όηη νη ππνςήθηνη πνπ παξαπέκπνληαη ζηηο Δπαλαιεπηηθέο 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηνπ επηεκβξίνπ, θαηαζέηνπλ Μεραλνγξαθηθό Γειηίν κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο, κεηά ηηο Δπαλαιεπηηθέο Δμεηάζεηο, νπόηε θαη ζα κπνξέζνπλ λα 

απνθηήζνπλ πξνζσπηθό θσδηθό αζθαιείαο (password). 

 

                                             ΑΠΟ ΣΗ Γ/ΝΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΓΔ.Λ. ΠΑΣΡΩΝ 


