
Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού 2021 

Βήμα 1ο (έχει γίνει) 

Αυτοπρόσωπη Έκδοση ατομικού κωδικού ασφαλείας (password) αποκλειστικά στο σχολείο.  

Βήμα 2ο (προθεσμία: Τετάρτη 28/7, ως τα μεσάνυχτα) 
Με όνομα χρήστη τον Κωδικό Αριθμό Υποψηφίου και Κωδικό ασφαλείας (password) τον επιλεγμένο στο 1ο 
βήμα, μπαίνεις από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ιστοσελίδα του Ηλεκτρο-
νικού Μηχανογραφικού (https://exams.it.minedu.gov.gr/), συμπληρώνεις / διορθώνεις και αποθηκεύεις 
τα σταθερά σου στοιχεία (ονομαστικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, Επιστημονικό Πεδίο, κλπ.) μία 
φορά. Στη συνέχεια, συμπληρώνεις, οποτεδήποτε θες, προσωρινά, τροποποιείς και αποθήκευση του στην 
παραπάνω ιστοσελίδα όσες φορές θέλεις. 

Την Τετάρτη 21/7 και την Τετάρτη 28/7 (09:00-13:00) το σχολείο θα είναι ανοιχτό για οποιαδήποτε πληρο-
φορία, υποστήριξη, ή και χρήση υπολογιστή, αν τυχόν δεν διαθέτεις. Επίσης, αντίστοιχη υποστήριξη (αλλά 
όχι υπολογιστής) παρέχεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Το σχολείο λειτουργεί μεν και κάθε Πέ-
μπτη, αλλά οι εφημερεύοντες/ουσες εκπαιδευτικοί δεν παρέχουν υποστήριξη μηχανογραφικού. 

Βήμα 3ο (προθεσμία: Τετάρτη 28/7, ως τα μεσάνυχτα) 
Όταν έχεις καταλήξει στις τελικές σου αποφάσεις (αρκετά δεν έχεις τροποποιήσει το προσωρινό μηχανο-
γραφικό σου;), και μόνο τότε, προβαίνεις σε οριστικοποίηση, έλεγχο και υποβολή. Μην βιαστείς, θα σου 
προταθεί Αποθήκευση ως pdf, θα το κάνεις, και, αν θες, το εκτυπώνεις με τον αριθμό πρωτοκόλλου που 
πήρε. Καλά αποτελέσματα! 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Γιατί δεν μπορώ να κάνω μηχανογραφικό; 
Γιατί, δυστυχώς, ο Μ.Ο. των βαθμών σου στα 4 μαθήματα του Πεδίου σου (ή μαζί και των ειδικών μαθημά-
των, που τυχόν έδωσες, αλλά για τα σχετικά μόνο τμήματα) είναι μικρότερος από την ΕΒΕ όλων των τμη-
μάτων ή σχολών στα οποία έχεις πρόσβαση. 

Γιατί δεν βλέπω όλα τα τμήματα / σχολές στο μηχανογραφικό μου; 
Στο μηχανογραφικό σου έχουν αφαιρεθεί όσα τμήματα και σχολές δεν μπορεί να δηλώσεις λόγω της ΕΒΕ 
είτε όλων των μαθημάτων σου, είτε του/των ειδικού/ών. 

Αν έχω ξεχάσει το password μου; 
Το password είναι προσωπικό και κρυπτογραφημένο, δεν μπορεί να το δει άλλος. Μπορείς να έρθεις να 
εκδώσεις ένα καινούριο τις δύο παραπάνω Τετάρτες. Επικοινώνησε άμεσα με email με το σχολείο. Αλλά 
γιατί να το ξεχάσεις;  

Σίγουρα δεν θα χρειαστώ βοήθεια; 
Τετάρτη 21/7 και Τετάρτη 28/7 (09:00-13:00) στο σχολείο θα έχεις υποστήριξη. Όμως η συμπλήρωση είναι 
πολύ εύκολη, δεν θα συναντήσεις προβλήματα. Τα λάθη επιτρέπονται, αποθήκευσε ό,τι κάνεις, συνεχίζεις 
αργότερα. Όσον αφορά βοήθεια για τις επιλογές σου, αυτές δεν τις έχεις κάνει ήδη;  

Αν χρειαστώ βοήθεια στο βήμα της οριστικοποίησης; Αν κάνω λάθος, ή το μετανιώσω; 
Δεν υπάρχει λόγος να χρειαστείς βοήθεια, παρά μόνο να καταλήξεις στις τελικές σου αποφάσεις, και να 
προχωρήσεις αισιόδοξα στην ιεράρχηση των προτιμήσεων και των προτεραιοτήτων σου. Ως ασφαλιστική 
δικλείδα, ένα υποβληθέν μηχανογραφικό μπορεί να αναιρεθεί στο σχολείο, αρκεί να υπάρχει χρόνος να 
υποβληθεί κάποιο νέο. 

Μηχανογραφικό για τα δημόσια ΙΕΚ μπορώ να κάνω; 
Ναι, στη διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr είναι και οι δύο επιλογές. 


