
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                 ----- 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ A Ανάπτυξη̋ Εφαρμογών Εξετάσεων 

 

 

Βαθμό̋ Ασφαλεία̋ : 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
 

Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2014 
Αρ. Πρωτ: 93616  /ΣΤ4 

 

 

ΠΡΟΣ: 1. Του̋ Διευθυντέ̋ των Γενικών 
και Επαγγελματικών Λυκείων  

2. Του̋ Προϊσταμένου̋ Δ/νσεων 
Δευτεροβάθμια̋ Εκπαίδευση̋  

Ταχ.Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 23 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίε̋: Α.Ανδρικοπούλου, Σ.Χατζηβέη̋   
Τηλέφωνο:   210-3442526, 210-3442023 
Φαξ: 210-3442011 

 

                                                                                             

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Υποβολή̋ Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου» 
 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό του̋ δελτίο μέσω του 

«Συστήματο̋ Υποβολή̋ Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου». 

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολή̋ μηχανογραφικών δελτίων, που αφορά στι̋ 

ενέργειε̋ των Σχολικών Μονάδων, βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

http://exams.it.minedu.gov.gr/School. Από την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, θα 

μπορείτε να εισέλθετε ω̋ Σχολική Μονάδα στην εφαρμογή και να μελετήσετε 

προσεκτικά τι̋ οδηγίε̋ που περιγράφονται αριστερά στο σύνδεσμο «Οδηγίε̋ 

Χρήση̋» à «Εγχειρίδιο Χρήση̋». Για την είσοδό σα̋ στην εφαρμογή, θα 

χρησιμοποιήσετε τον 7-ψήφιο κωδικό τη̋ Σχολική̋ σα̋ Μονάδα̋ καθώ̋ και τον 

κωδικό ασφαλεία̋ του έτου̋ 2013. Σε περίπτωση απώλεια̋ του κωδικού ασφαλεία̋, 

μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210-3442526, 210-3442023 

 

Αμέσω̋ μετά την επιτυχή είσοδό σα̋, μπορείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό 

ασφαλεία̋ τη̋ Σχολική̋ σα̋ Μονάδα̋, εάν το θεωρείτε απαραίτητο, μέσω τη̋ 

επιλογή̋ «Αλλαγή Κωδικού Ασφαλεία̋» στο κεντρικό μενού κάτω από το όνομα του 

σχολείου σα̋. Σα̋ ενημερώνουμε ότι εμφανίζονται σε μια λίστα όλοι οι μαθητέ̋-

υποψήφιοι που υπέβαλαν στο Λύκειο σα̋ αίτηση-δήλωση για συμμετοχή  στι̋ 

Πανελλαδικέ̋ Εξετάσει̋. Δεν εμφανίζονται οι υποψήφιοι του 10% που μπορούν 

εύκολα να προστεθούν, όπω̋ περιγράφεται στι̋ οδηγίε̋ χρήση̋.   
 

: 39-5 1

INFORMATIC
S
DEVELOPME
NT AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.18 11:13:11
EEST
Reason:
Location: Athens



Στάδια τη̋ διαδικασία̋ υποβολή̋ ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου 
 
- Από τι̋ 18 Ιουνίου 2014 και μέχρι το τέλο̋ τη̋ διαδικασία̋ υποβολή̋ 

μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, μπορούν να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργούν 
κωδικό ασφαλεία̋, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό του̋ στο 
σύστημα.  

- Από τι̋ 24 Ιουνίου 2014 οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποθηκεύουν 
ηλεκτρονικά προσωρινό μηχανογραφικό δελτίο 

- Μετά την έκδοση των γραπτών βαθμολογιών, θα μπορούν οι υποψήφιοι να 
οριστικοποιούν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό του̋ δελτίο, αποκτώντα̋ 
μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, σε ημερομηνίε̋ που θα γνωστοποιηθούν 
με σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι υποψήφιο̋, που έχει 
δημιουργήσει κωδικό ασφαλεία̋ από τι̋ 18 Ιουνίου και μέχρι την 
ημερομηνία έναρξη̋ τη̋ οριστικοποίηση̋ των μηχανογραφικών δελτίων με 
την κατηγορία 90% και δεν συμμετείχε σε κανένα μάθημα γραπτώ̋ 
εξεταζόμενο Πανελλαδικά, μεταφέρεται στην κατηγορία του 10%. Κατά 
συνέπεια, στη συνέχεια θα πρέπει να αποκτήσει νέο κωδικό ασφαλεία̋, 
προκειμένου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά νέο μηχανογραφικό δελτίο με τη 
νέα του κατηγορία.  

 
Ενέργειε̋ Διευθυντών Λυκείων 
 
- Ταυτοποίηση του κάθε υποψηφίου, που προσέρχεται στο Λύκειο για τη 

δημιουργία κωδικού ασφαλεία̋, με επίδειξη αστυνομική̋ ταυτότητα̋ ή 
δελτίο εξεταζομένου αν πρόκειται για υποψήφιο που θα λάβει μέρο̋ στι̋ 
Πανελλαδικέ̋ Εξετάσει̋ (90%, ΕΠΑΛ Β, ΕΠΑΛ Α) ή με επίδειξη 
αστυνομική̋ ταυτότητα̋ και πρωτότυπη̋ βεβαίωση̋ πρόσβαση̋ έτου̋ 
2012 ή 2013 για όσου̋ υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία 
υποψηφίου του 10%. Επισημαίνεται ότι ο κωδικό̋ ασφαλεία̋ πρέπει να 
δημιουργηθεί από τον υποψήφιο και να τον γνωρίζει μόνο ο 
υποψήφιο̋. Επίση̋, θα πρέπει να τονιστεί στου̋ υποψηφίου̋ ότι ο 
κωδικό̋ ασφαλεία̋ του̋ είναι απαραίτητο̋ για τη μετέπειτα διαδικασία 
οριστικοποίηση̋ του μηχανογραφικού του̋ δελτίου. Σε περίπτωση που 
κάποιο̋ υποψήφιο̋ ξεχάσει τον κωδικό ασφαλεία̋ του, θα μπορεί με την 
ίδια διαδικασία να ξαναδημιουργήσει νέο κωδικό ασφαλεία̋. 
 

- Κατηγοριοποίηση του υποψηφίου σε ειδική κατηγορία, για όσου̋ από 
του̋ υποψηφίου̋ προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα 
με την από Φ.251/93569/17/6/14/B6 εγκύκλιο τη̋ Διεύθυνση̋ Οργάνωση̋ 
& Διεξαγωγή̋ Εξετάσεων, προκειμένου να υπαχθούν στι̋ ειδικέ̋ 
κατηγορίε̋ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

 

- Παρακολούθηση τη̋ λίστα̋ υποψηφίων. Στο τέλο̋ τη̋  κάθε λίστα̋ 

υποψηφίων σε μια σχολική μονάδα εμφανίζονται: 

1. Ο συνολικό̋ αριθμό̋ υποψηφίων που δεν έχουν υποβάλει 

μηχανογραφικό 

2. Αριθμό̋ υποψηφίων με οριστικοποιημένο δελτίο  

3. Αριθμό̋ υποψηφίων που έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο χωρί̋ 

οριστικοποίηση 
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Οι Διευθυντέ̋ έχουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή αυτή, αφού έχουν την 

απόλυτη ευθύνη για τη διαδικασία τη̋ ταυτοποίηση̋ των υποψηφίων, τη̋ εποπτεία̋ 

τη̋ δημιουργία̋ του κωδικού ασφαλεία̋ από του̋ υποψηφίου̋ και τη̋ 

κατηγοριοποίηση̋ όσων υποψηφίων ανήκουν σε ειδικέ̋ κατηγορίε̋. Η εφαρμογή 

παρέχει τη δυνατότητα στου̋ Διευθυντέ̋ να παρακολουθούν υπεύθυνα και 

αποτελεσματικά τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου. Τέλο̋, θα 

πρέπει να  ειδοποιήσουν, πριν την λήξη τη̋ ημερομηνία̋ οριστικοποίηση̋ του̋ 

υποψηφίου̋ που δεν έχουν υποβάλει-οριστικοποιήσει το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό 

του̋ δελτίο.   
 

                                                      Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη τη̋ Διεύθυνση̋ 

 

   

Καλομοίρα Μαρούγκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή                                                               

1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. Γενική Διεύθυνση Διοικητική̋ Υποστήριξη̋ 
4. Δ/νση Λειτ. Ανάπτ. Πληρ. Συστημάτων 
5. Δ/νση Οργάν. & Διεξαγωγή̋ Εξετάσεων 
6. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.    
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