
Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού 2020 (για υποψηφίους κατηγορίας 90% και 10%) 

Βήμα 1ο 

Αυτοπρόσωπη Έκδοση ατομικού κωδικού ασφαλείας (password) αποκλειστικά στο σχολείο 

εξέτασης για την κατηγορία 90%, (σε οποιοδήποτε σχολείο της χώρας για την κατηγορία 10%) 

τις ημέρες Τρίτη 30/6, Πέμπτη 2/7, Τρίτη 7/7, Πέμπτη 9/7, Πέμπτη 16/7, ώρες 09:00-13:00) και 

μία ακόμη ημέρα που θα καθορίσει το Υπουργείο (πιθανώς Παρασκευή 17/7). Όσο νωρίτερα, τόσο 

το καλύτερο!  

Βήμα 2ο 

Με όνομα χρήστη τον Κωδικό Αριθμό Υποψηφίου και Κωδικό ασφαλείας (password) τον επιλεγμένο 

στο 1ο βήμα, είσοδος από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ιστοσελίδα 

του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού (https://exams.it.minedu.gov.gr/), συμπλήρωση και 

αποθήκευση των σταθερών στοιχείων του Υποψηφίου (ονομαστικά στοιχεία, στοιχεία 

επικοινωνίας, Επιστημονικό Πεδίο, κλπ.). 

Βήμα 3ο 

Μέχρι την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις Πανελλήνιες, προσωρινή συμπλήρωση, τροποποίηση 

και αποθήκευση του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού στην παραπάνω ιστοσελίδα όσες φορές θέλετε. 

Βήμα 4ο 

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (Παρασκευή 17/7, 

23:59), τελικές αποφάσεις και τροποποιήσεις στο προσωρινό μηχανογραφικό, οριστικοποίηση, 

έλεγχος και υποβολή. Αποθήκευση ως pdf, και εκτύπωση κατά βούληση, του υποβληθέντος 

Μηχανογραφικού, με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Χρειάζομαι δικαιολογητικά για το 1ο Βήμα; 

Όχι, αν είσαι στην κατηγορία 90%. Σε ξέρουμε και μας ξέρεις. 

Χρειάζομαι δικαιολογητικά για το 1ο Βήμα, στην κατηγορία 10%; 

Αν είσαι απόφοιτος του σχολείου, αρκεί να γνωρίζεις τον Κωδικό Αριθμό Υποψηφίου με τον οποίο 

εξετάστηκες τελευταία φορά (τον έχει το Δελτίο Υποψηφίου, και η Βεβαίωση Συμμετοχής που 

πήρες). Αν δεν είσαι απόφοιτος του σχολείου, εκτός από τον Κωδικό Αριθμό Υποψηφίου, χρειάζεται 

να κρατάς την Αστυνομική σου Ταυτότητα και ένα αντίγραφο Απολυτηρίου. Τα θέλουμε μόνο να τα 

δούμε, δεν κρατάμε τίποτε από αυτά. 

Αν ξεχάσω το password μου; 

Το password είναι προσωπικό και κρυπτογραφημένο, δεν μπορεί να το δει άλλος. Μπορείς να έρθεις 

να εκδώσεις ένα καινούριο στις καθορισμένες παραπάνω ημέρες και ώρες. Αλλά γιατί να το ξεχάσεις;  

Αν χρειαστώ βοήθεια στα επόμενα βήματα; 

Τις ημέρες και ώρες που αναφέραμε παραπάνω, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Ωστόσο, είναι πολύ 

εύκολη η συμπλήρωση, δεν θα συναντήσεις προβλήματα. Τα λάθη επιτρέπονται, αποθήκευσε ό,τι 

κάνεις, συνεχίζεις αργότερα.  

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.  

https://exams.it.minedu.gov.gr/

