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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχεδίασε και υλοποιεί φέτος για πρώτη 
φορά την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Με τη νέα εφαρμογή, οι 
υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να επεξεργαστούν και να υποβάλουν 
οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, μέσω διαδικτύου από το σπίτι ή το σχολείο τους. Μπορούν 
παράλληλα να ενημερώνονται σε κάθε βήμα για τη διαδικασία και τη νομοθεσία, με οδηγίες και 
πληροφορίες που θα βρίσκουν στην εφαρμογή.   
Δικαίωμα να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο έχουν: 
1. Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄  
α) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2011 και απέκτησαν 
Βεβαίωση Πρόσβασης, οι οποίοι διεκδικούν το 90% των θέσεων εισακτέων 
β) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄ κατά τα 
έτη 2009 ή 2010, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων 
2. Υποψήφιοι ΕΠΑΛ Α΄ 
Όσοι συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2011 των μαθημάτων ΕΠΑΛ Α΄. 
 
• Οι υποψήφιοι, μπορούν να αντλήσουν αναλυτικές οδηγίες κατά την επεξεργασία του 
μηχανογραφικού τους δελτίου είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://exams.minedu.gov.gr είτε στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr  είτε από τις ΟΔΗΓΙΕΣ που αποστέλλονται σε όλα τα 
Λύκεια. 

 
• Για την διευκόλυνση των υποψηφίων θα λειτουργεί επίσης στο Υπουργείο Παιδείας κέντρο 
τηλεφωνικής υποστήριξης, καθ’όλη τη διάρκεια επεξεργασίας και οριστικής υποβολής του 
μηχανογραφικού δελτίου, στο τηλέφωνο 2103443993 καθημερινά (Δευτέρα με Παρασκευή) 10:00 με 
20:00, καθώς και κέντρο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εξυπηρέτησης στο  e-mail: 
examshd@minedu.gov.gr . 
 
• Τέλος, τόσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr όσο και στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr., οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν ενημερωτικό VIDEO 
(http://www.minedu.gov.gr/ilektroniko-mixanografiko-video.html), στο οποίο περιγράφεται η εφαρμογή 
και δίνονται απλές οδηγίες βήμα-βήμα για την επεξεργασία ή την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού. 
Στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr., οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν και να 
κατεβάσουν οποιοδήποτε πληροφοριακό κείμενο επιθυμούν (πχ. το μηχανογραφικό δελτίο σε έντυπη 
μορφή), ώστε να εργάζονται με αυτό το υλικό, χωρίς να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο. 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στα Λύκειά τους για να προμηθευτούν τον προσωπικό 
κωδικό ασφαλείας (password) από 16-6-2011 ως 23-6-2011.  
• Η οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων μπορεί να γίνει  από 17-6-2011 ως και 28-6-
2011. Οι υποψήφιοι με το 10% θα αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), σε 
οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ  και θα οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό μέσα στις ίδιες προθεσμίες.  

Επισημαίνεται, ότι οι προθεσμίες είναι αποκλειστικές και δεσμευτικές και μετά την παρέλευσή 
τους δεν γίνεται δεκτή καμία υποβολή ή τροποποίηση μηχανογραφικού δελτίου.   
 
 Από τη Διεύθυνση  ΔΔΕ Αρκαδίας 
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