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                                                                                                                            Βαθμός Ασφαλείας: 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Να διατηρηθεί μέχρι: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
            
                          ----- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ      Μαρούσι,    28 -  6  - 2013 
                     ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ        Αρ.Πρωτ.       Βαθμός Προτερ. 
                          -----         Φ.251/87288/Β6    ΕΠΕΙΓΟΝ   
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www. minedu.gov.gr 
email: lampos@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες για ΓΕΛ: Στ. Τσακαλάκη  2103442689 
            Ελ. Ζολώτα  2103442699-099 
Πληροφορίες για ΕΠΑΛ: Γ. Νταραγιάννης  2103442696 
   Ισμ. Χριστοφαρείζη 2103442100 
FAX: 2103442098                                                
            

     ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 
                                                                                        2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 
                                                                                        3. Δ/ντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 

 
 

Θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. 

 

Α. Προθεσμία υποβολής  Μηχανογραφικού Δελτίου. 
Από την Παρασκευή 28-6-2013 ως και την Παρασκευή 12-7-2013, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 

μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.). Τις πρώτες ημέρες, δηλαδή ως και την Δευτέρα 1-7-2013, οι 
υποψήφιοι δεν θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το Μ.Δ., αλλά μόνο να το επεξεργαστούν και να κάνουν 
προσωρινή αποθήκευση, ώστε, αφού εξοικειωθούν με την εφαρμογή, από την Τρίτη 2-7-2013 να μπορούν 
και να οριστικοποιήσουν το Μ.Δ. Οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων θα ανακοινωθούν περί τις αρχές 
της επόμενης εβδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της 
κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.Δ. 

 

Β. Στάδια υποβολής Μ.Δ. 
Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι 

μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr. Εκεί μπορούν να 
βρουν τον αριθμό εισακτέων, βάσεις παλιότερων ετών, συχνές ερωτήσεις, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες 
του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.Δ., βλέπουν προσυμπληρωμένα τα 
στοιχεία τους, την ειδική περίπτωση, στην οποία τυχόν ανήκουν και στη συνέχεια τα τμήματα, 
ταξινομημένα ανά πεδίο (για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄) ή ανά τομέα (για τους υποψηφίους 
ΕΠΑΛ-Α΄). Αφού κάνουν μια πρώτη επιλογή με κάποιες προτιμήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν 
Προσωρινή Αποθήκευση. Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης μπορούν να την κάνουν όσες 
φορές θέλουν, μέχρι να νιώσουν έτοιμοι. Στην τελική τους επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα 
βήματα, αν θέλουν θα αλλάξουν πάλι κάποιες προτιμήσεις τους και θα φτάσουν στο τελικό βήμα της 
Οριστικοποίησης. Μετά την Οριστικοποίηση, που πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία, οι υποψήφιοι δεν 
μπορούν να αλλάξουν το Μ.Δ. (πλην εξαίρεσης παρ. Γ) Με την Οριστικοποίηση, το Μ.Δ. αποκτά πλέον 
αριθμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και καλό είναι αυτό το οριστικοποιημένο Μ.Δ. να το 
εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η 
ηλεκτρονική εφαρμογή με ένα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες για τα βήματα του 
υποψηφίου. 
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Γ. Αναίρεση Οριστικοποίησης – εκ νέου Οριστικοποίηση. 
Με τις διατάξεις της Φ.253/21812/Β6/2013 Υ.Α.(ΦΕΚ 358 Β΄/2013), ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη οριστικοποιήσει 
το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική 
αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Ο 
εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει 
τον υποψήφιο, αναιρώντας-ακυρώνοντας το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Από εδώ και πέρα, το Μ.Δ. θα 
εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ οριστικοποιημένο). Ο υποψήφιος λοιπόν θα πρέπει 
να ξαναμπεί στην εφαρμογή, να τροποποιήσει το Μ.Δ. και να το Οριστικοποιήσει εκ νέου (αυτό το τελικό 
Μ.Δ. θα αποκτήσει αυτόματα νέο αριθμό πρωτοκόλλου), γιατί αλλιώς δεν θα έχει Μ.Δ. Αυτή η διαδικασία 
λόγω των θερινών διακοπών των Λυκείων θα μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ ως τις 12-7-2013 και ΜΟΝΟ τις 
ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια (βλέπε παρ. Δ). 

 

Δ. Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μ.Δ. 
 Όπως αναφέρεται στην παρούσα, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων 

των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ λήγει την Παρασκευή 12-7-2013. Επειδή κάποιοι υποψήφιοι θα 
χρειαστούν υποστήριξη για τη συμπλήρωση του δελτίου τους ή ενδεχομένως χρειαστούν να 
χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές των Λυκείων για την υποβολή του δελτίου τους, τις 2 εβδομάδες του 
Ιουλίου πρέπει τα Λύκεια να λειτουργήσουν ως εξής : 

- Μία μέρα κάθε εβδομάδας τα Λύκεια θα λειτουργήσουν με το προσωπικό της εφημερίας, όπως 
έχουν ήδη κάνει τον προγραμματισμό τους. 

- Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ακόμα και αν έχουν προγραμματισμένη εφημερία την Παρασκευή) θα 
λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 2-7-2013, την Παρασκευή 5-7-2013, την Τρίτη 9-7-2013 καθώς 
και την Παρασκευή 12-7-2013  με την παρουσία του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή και του 
εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού 
δελτίου. Αυτές τις 4 ημέρες ο (Υπο)Διευθυντής θα μπορεί να δεχτεί συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά για υπαγωγή σε κάποια ειδική περίπτωση και να επιτρέψει στους υποψηφίους να 
αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη 
οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.  

- Είναι ευνόητο ότι οι 2 ανωτέρω εκπαιδευτικοί που θα είναι παρόντες στα Λύκεια θα αποζημιωθούν 
για αυτές τις 4 μέρες (δηλαδή μόνο για τις 2,5,9 και 12 Ιουλίου) για μη χρήση θερινής άδειας. 

 

  
              

                    Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :  1. Γρ. κ. Υπουργού, κ. Γενικού Γραμματέα 

2. Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων 


