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Το sep4all | Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην προσπάθειά
του να σε βοηθήσει στη συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού σου Δελτίου, δίνει
απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σου.

1. Πώς να αρχίσω;

Σιγά - σιγά άρχισε να καταστρώνεις το προσωπικό σου σχέδιο με ηρεμία,
αποφασιστικότητα και θετική σκέψη.

2. Με ποια κριτήρια επιλέγω τις Σχολές;

Eπιλέγεις μια Σχολή επειδή εκφράζει την πραγματική σου επιθυμία. Δηλαδή:

- ταιριάζει με την προσωπικότητά σου (χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, ικανότητες,
δεξιότητες, αξίες).
- σε ενδιαφέρει το αντικείμενο σπουδών.
- σε ενδιαφέρουν οι επαγγελματικές διέξοδοι της σχολής.

Δευτερεύοντα κριτήρια

- Η βάση της Σχολής.
- Η πόλη όπου βρίσκεται η Σχολή.
- Η φήμη της Σχολής και οι γνώμες των άλλων που ακούμε.

Απαραίτητο: Η συζήτηση με την οικογένειά σου
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3. Πώς συμπληρώνεται το μηχανογραφικό;

- Διαβάζεις προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης, τα Στατιστικά των παλιότερων ετών και τις
Χρήσιμες Πληροφορίες που θα βρεις στην Εφαρμογή Υποψηφίου - Αρχική Σελίδα του Ηλεκ
τρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου 2018

- Κατέβασε το Έντυπο Μηχανογραφικό Δελτίο πρώτα για να κάνεις τις επιλογές σου "επί
χάρτου" - πατώντας εδώ αν είσαι υποψήφιος ΓΕΛ ή εδώ αν είσαι υποψήφιος ΕΠΑΛ.

- Αποφασίζεις αν θα δηλώσεις ένα ή δυο Επιστημονικά Πεδία και ποια. Εάν είσαι
υποψήφιος ΕΠΑΛ υποχρεωτικα διαλέγεις σχολές που ανήκουν στον τομέα στον οποίο
διαγωνίστηκες καθώς και σχολές απο την κοινή ομάδα.
- Διαγράφεις τις Σχολές που σίγουρα δεν σε ενδιαφέρουν.
- Φτιάχνεις μια ομάδα με τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν, από το κάθε Επιστημονικό
Πεδίο που επέλεξες (αν δηλώνεις δυο Επιστημονικά Πεδία, φτιάχνεις δυο ομάδες).

Και αρχίζεις τη σύνθεση: Συγχωνεύεις τις δυο ομάδες και φτιάχνεις μια λίστα με τις
Σχολές και των δυο Επιστημονικών Πεδίων, που μπορεί να είναι και ανακατεμένες (δηλαδή
να ξεκινάς με Σχολές του ενός Επιστημονικού Πεδίου, μετά να δηλώνεις Σχολές του άλλου,
μετά να ξαναγυρνάς στο πρώτο κ.ο.κ.).

4. Τι σημαίνει δηλώνω μια Σχολή;

Σημαίνει ότι γράφεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο δίπλα στη συγκεκριμένη Σχολή έναν
αριθμό που δείχνει τη σειρά προτίμησής σου, π.χ. 1,2,3 κ.τ.λ. Προσοχή! Εισάγεσαι στη
Σχολή
της οποίας
τα μόρια πιάνεις
και την οποία έχεις δηλώσει με
προγενέστερη προτίμηση
. Δηλαδή, αν στη σειρά προτίμησης
βάλεις πρώτη μια Σχολή με χαμηλά μόρια και μετά μια με υψηλά, τότε θα
εισαχθείς στην πρώτη.
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5. Που υποβάλω το Μηχανογραφικό μου Δελτίο;

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων,
μπορείς να επισκεφθείς την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.). Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό
Μ.Δ., βλέπεις προσυμπληρωμένα τα στοιχεία ταυτότητας σου και συνέχεια τα τμήματα,
ταξινομημένα ανά πεδίο (αν είσαι υποψηφίος ΓΕΛ ή ανά τομέα (αν είσαι υποψηφίος ΕΠΑΛ).
Αφού κάνεις μια πρώτη επιλογή με κάποιες προτιμήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξεις
Προσωρινή Αποθήκευση. Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης μπορείς να την
κάνεις όσες φορές θέλεις, μέχρι να νιώσεις έτοιμος. Στην τελική σου επίσκεψη, θα
περάσεις πάλι όλα τα πρώτα βήματα, αν θέλεις θα αλλάξεις πάλι κάποιες προτιμήσεις σου
και θα φτάσεις στο τελικό βήμα της Οριστικοποίησης. Μετά την Οριστικοποίηση, που
πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία
(έως 16-07-2018)
, το Μ.Δ. αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και καλό είναι αυτό
το οριστικοποιημένο Μ.Δ. να το εκτυπώσεις ή/και να το αποθηκεύσεις στον υπολογιστή σου.

6. Μπορώ να δηλώσω τμήμα στο οποίο είμαι σπουδαστής από προηγούμενο έτος;

Όχι. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσεις τμήμα, στο οποίο
είσαι ήδη σπουδαστής από προηγούμενο έτος.

7. Αν κάνω αριθμητικό λάθος στη δήλωση, δηλαδή δηλώσω δύο φορές τον αριθμό 2
ή παραλείψω τον αριθμό 3, τι γίνεται;

Τα λάθη αυτά τα βρίσκει ο υπολογιστής την ώρα που περνιούνται οι προτιμήσεις σου, οπότε
μπορούν να διορθωθούν.

8. Για πόσα Τμήματα μπορώ να δηλώσω προτίμηση;

Μπορείς να δηλώσεις προτίμηση για όλα τα Τμήματα ενός ή δύο Επιστημονικών Πεδίων. Αν
είσαι υποψήφιος ΕΠΑΛ μπορείς να επιλέξεις όλες τις σχολές που ανήκουν στον τομέα που
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διαγωνίστηκες και τις σχολές της κοινής ομάδας.

9. Εάν δηλώσω Τμήματα που περιλαμβάνονται και στα δύο Επιστημονικά Πεδία
που έχω επιλέξει, σε ποιο πρέπει να σημειώσω την προτίμησή μου;

Μπορείς να σημειώσεις την προτίμησή σου για τα λεγόμενα Κοινά Τμήματα σε όποιο από τα
δύο Επιστημονικά Πεδία επιθυμείς.

10. Και αν τα μόριά μου είναι διαφορετικά στα 2 Επιστημονικά Πεδία;

Τότε, θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο σύνολο μορίων.

11. Πώς ξέρω ότι πράγματι οι Σχολές δηλώθηκαν με τη σειρά που ήθελα;

Πριν το τελικό βήμα της Οριστικοποίησης μπορείς να κάνεις προεπισκόπηση ή να το
εκτυπώσεις και να ελέγξεις σχολαστικά για τυχόν λάθη στη σειρά των προτιμήσεών σου
σύμφωνα με το προσωπικό σου σχέδιο.

12. Τι ρόλο παίζει η σειρά προτίμησης;

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σου με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα που δήλωσες
προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με
συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να
υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα
γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του αντίστοιχου
Επιστημονικού Πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες
ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για
Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές. Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε
Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής
λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με
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προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει
μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου
επιστημονικού πεδίου.

13. Τα Πανεπιστήμια είναι καλύτερα από τα Τ.Ε.Ι.;

Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες γενικεύσεις. Εξαρτάται από τις συγκεκριμένες σχολές που
συγκρίνουμε. Μπορεί ένα Πανεπιστήμιο να έχει μέτριες επαγγελματικές προοπτικές, ενώ
ένα Τ.Ε.Ι. μπορεί να έχει άριστες επαγγελματικές προοπτικές. Ερεύνησε τις
επαγγελματικές προοπτικές της κάθε Σχολής.

14. Για να μην κάνω κανένα λάθος, θα πρέπει να δηλώσω όλες τις Σχολές;

Έτσι κινδυνεύεις να μπεις σε μια Σχολή που δε σου αρέσει, αφού είναι δύσκολο να ελέγξεις
ένα τόσο μακρύ κατάλογο σχολών. Το σωστό είναι να δηλώσεις Σχολές από όλη την γκάμα
των βάσεων, δηλαδή υψηλόβαθμες, μεσαίες και χαμηλές, μόνο όμως όσες από αυτές σου
αρέσουν.

15. Έχω 14.000 μόρια, άρα, σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, περνάω στην τάδε
Σχολή που είχε 13.995 μόρια;

Αυτές είναι οι περσινές βάσεις. Οι φετινές βάσεις μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά,
ακόμη και 2.000 μόρια πάνω ή κάτω. Αυτό εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων,
αλλά και από τις προτιμήσεις των Υποψηφίων, οι οποίες μεταβάλλονται από χρονιά σε
χρονιά.

16. Αφού δεν μπορώ να "πιάσω" Πανεπιστημιακά τμήματα, θα πρέπει να δηλώσω
μόνο Τ.Ε.Ι.
κι αν τα βάλω πρώτα - πρώτα, θα έχω περισσότερες πιθανότητες να
πετύχω;
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Δεν έχει σημασία αν έχουμε βάλει πρώτη ή δέκατη τη Σχολή, αλλά μόνο αν έχουμε τα μόρια
για να "μπούμε" στη Σχολή και δεν έχουμε βάλει πριν από αυτήν άλλη Σχολή με λιγότερα
μόρια. Σημασία στην σειρά προτίμησης έχει μόνο η δήλωση των Στρατιωτικών και
Αστυνομικών Σχολών καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και αυτό μόνο σε
περίπτωση ισοβαθμίας. (βλέπε ερώτηση 12)

17. Αφού τα πήγα καλά και συγκεντρώνω πολλά μόρια, δε χρειάζεται να δηλώσω
καθόλου Τ.Ε.Ι.;

Το σωστό είναι να δηλώσεις και Τ.Ε.Ι, (φυσικά της προτίμησής σου) επειδή δεν ξέρεις τι
μπορεί να συμβεί με τις βάσεις, που κάθε χρόνο αυξομειώνονται.

18. Οι καλές Σχολές έχουν υψηλή βάση, ενώ οι Σχολές με χαμηλή βάση δεν είναι
καλές;

Οι βάσεις εκφράζουν την προσφορά και τη ζήτηση των θέσεων κάθε Σχολής στη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν μια Σχολή έχει λίγες σχετικά θέσεις, αλλά την δηλώνουν
πολλοί υποψήφιοι, τότε έχει υψηλή βάση. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει καλές
επαγγελματικές προοπτικές ή ότι εσένα σου αρέσει.

19. Είχα τα μόρια για να περάσω στο Μαθηματικό της Αθήνας, αλλά δεν πέρασα.
Γιατί;

Μπορεί να μην το είχες δηλώσει. Δεν γίνεται να περάσεις σε μια Σχολή που δεν έχεις
δηλώσει. Ή μπορεί να είχες δηλώσει πριν μια άλλη Σχολή που έπιανες τη βάση της και να
πέρασες σ' αυτήν.

20. Δυστυχώς δεν πήγα καλά φέτος. Θα ξαναδώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις του
χρόνου. Έχει νόημα να δώσω προσοχή στο Μηχανογραφικό;
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Κάθε πράγμα στον καιρό του. Τώρα θα φτιάξεις σωστά το Μηχανογραφικό σου, τον
Αύγουστο θα δεις σε ποια Σχολή θα περάσεις κι αν δεν σου αρέσει, αφού πρώτα γραφτείς
στην Σχολή που πέτυχες, αποφασίζεις αν θα ξαναδώσεις ή όχι.

Και να θυμάσαι...

Η ζωή δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με το μηχανογραφικό. Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι
Α!!!

Μάρα Μαζαράκη για το sep4all | Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό
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