ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
----ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ
-----

Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37
Σ.Κ. – Πόλθ: 15180 - Μαροφςι
Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr

Μαροφςι, 26-6-2020
Δελτίο Σφπου
Διαδικαςίεσ για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020

Από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι οι διαδικαςίεσ για τθν
υποβολι των Μθχανογραφικϊν Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινοφν από τη Δευτζρα 29 Ιουνίου και
λήγουν την Παραςκευή 17 Ιουλίου 2020.
Πιο ςυγκεκριμζνα οι υποψιφιοι που ενδιαφζρονται να υποβάλουν Μ.Δ. κα απευκυνκοφν
ςτο Λφκειό τουσ από τη Δευτζρα 29 Ιουνίου για να αποκτιςουν προςωπικό κωδικό αςφαλείασ
(password). Με αυτόν τον προςωπικό κωδικό κα μποροφν να επιςκζπτονται τθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ http://exams.it.minedu.gov.gr , να μελετοφν το Μ.Δ. και ςε πρϊτο ςτάδιο να κάνουν
κάποιεσ προςωρινζσ προτιμιςεισ (Προςωρινι Αποκικευςθ).
Μετά τθν ανακοίνωςθ των βακμϊν των ΓΕΛ ι των ΕΠΑΛ, και ςε θμερομθνία που κα
γνωςτοποιθκεί, όλοι οι υποψιφιοι ςτθν ίδια θλεκτρονικι διεφκυνςθ κα πρζπει να κλειδϊςουν το
τελικό τουσ μθχανογραφικό (επιλζγοντασ ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ) ωσ και την Παραςκευή 17 Ιουλίου
2020. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ, το μθχανογραφικό καταχωρίηεται ςτθ βάςθ του Τπουργείου
Παιδείασ και καμία τροποποίθςθ από τουσ υποψθφίουσ δεν είναι πλζον δυνατι, χωρίσ τθ
μεςολάβθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Προτείνεται οι υποψιφιοι να εκτυπϊςουν ι/και να
αποκθκεφςουν ςτον υπολογιςτι τουσ το οριςτικοποιθμζνο μθχανογραφικό (που κα ζχει
αποκτιςει αυτόματα και αρικμό πρωτοκόλλου), ϊςτε ανά πάςα ςτιγμι να μποροφν να δουν τισ
τελικζσ προτιμιςεισ τουσ.
Τπενκυμίηεται ότι θ προκεςμία είναι αποκλειςτικι και μετά τθν παρζλευςι τθσ κανζνασ
υποψιφιοσ δεν κα μπορεί να οριςτικοποιιςει το μθχανογραφικό δελτίο.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Α. Μθχανογραφικό δελτίο μποροφν να υποβάλουν:
- όςοι ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ του 2020, και εφόςον κατζχουν ι
αποκτοφν απολυτιριο (οι υποψιφιοι ΓΕΛ) και απολυτιριο και πτυχίο (οι υποψιφιοι ΕΠΑΛ).
- όςοι απόφοιτοι ςυμμετείχαν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμερθςίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα ζτθ
2018 ι 2019, διεκδικϊντασ φζτοσ το 10% των κζςεων ειςακτζων, χωρίσ νζα εξζταςθ. Όςοι
απόφοιτοι είναι υποψιφιοι για το 10%, ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ με τα μόρια που
είχαν επιτφχει ςτθν τελευταία τουσ εξζταςθ. Οι υποψιφιοι αυτοί δεν ζχουν τθ δυνατότθτα ι
δικαίωμα να εξεταςτοφν ξανά ςε ειδικό μάκθμα ι ςτα αγωνίςματα για τα ΣΕΦΑΑ, αλλά
ςυνυπολογίηονται τα μόρια που είχαν επιτφχει ςτθν τελευταία τουσ εξζταςθ.
Β. Για οποιαδιποτε πλθροφορία, υποςτιριξθ, ακόμα και χριςθ υπολογιςτι που τυχόν δεν
διακζτουν, οι υποψιφιοι κα απευκφνονται ςτα Λφκειά τουσ, τα οποία κα είναι ανοιχτά τθν Σρίτθ
7 Ιουλίου και άλλθ μία μζρα εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, θ οποία κα ανακοινωκεί προςεχϊσ.
Γ. Εφιςτάται προςοχι ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ για τθν εμπρόκεςμθ υποβολι και
οριςτικοποίθςθ του μθχανογραφικοφ δελτίου, γιατί αλλιϊσ κα αποκλειςτοφν από τθν ειςαγωγι
τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ για φζτοσ.
Δ. Τπενκυμίηεται ότι οι υποψιφιοι που παραπζμπονται ςτισ επαναλθπτικζσ πανελλαδικζσ
εξετάςεισ του επτεμβρίου, κατακζτουν μθχανογραφικό με τισ προτιμιςεισ τουσ, μαηί με τουσ
υποψθφίουσ (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) τθσ τακτικισ εξεταςτικισ περιόδου, δθλαδι τθν ίδια περίοδο, 29
Ιουνίου ωσ 17 Ιουλίου 2020.
Ε. Με τθν ευκαιρία υπενκυμίηεται ότι ωσ προκεςμία διεξαγωγισ Τγειονομικισ Εξζταςθσ και
Πρακτικισ Δοκιμαςίασ των υποψθφίων (αγωνίςματα) για ειςαγωγι ςτα Σμιματα Επιςτιμθσ
Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΣΕΦΑΑ) ζχει οριςτεί το διάςτθμα από τθν Δευτζρα 29-6-2020
μζχρι και τθν Παραςκευι 10-7-2020.

