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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας έχει σαν βασικό στόχο να αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό 
συμπλήρωσης μηχανογραφικού και να καλύψει έτσι την ανάγκη πρακτικής (κατά το δυνατό) 
καθοδήγησης όσων (μαθητών – απόφοιτων) συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο αλλά και να 
βοηθήσει τους γονείς τους να αποκτήσουν ένα βασικό πλαίσιο κατανόησης της διαδικασίας του 
μηχανογραφικού.
Ένας πλήρης οδηγός συμπλήρωσης για το μηχανογραφικό, θα έπρεπε να περιλαμβάνει έναν 
μεγάλο όγκο πληροφοριών, προσπαθήσαμε να περιλάβουμε τις βασικότερες και παράλληλα 
να δώσουμε κατευθύνσεις – πηγές αναζήτησης περισσότερων πληροφοριών. Ο παρών οδηγός 
δίνει έμφαση κυρίως στο τεχνικό κομμάτι του μηχανογραφικού, όπου δίνονται πληροφορίες για 
σχολές και επαγγέλματα, αυτό γίνεται στο βαθμό που θα βοηθήσει τον υποψήφιο να ξεχωρί-
σει τι είναι πραγματικά σημαντικό για τον ίδιο, χωρίς να εξαντλούμε όλες τις πληροφορίες που 
αφορούν σχολές και τμήματα, αναλυτικά.
Ο βασικός στόχος κάθε υποψήφιου θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος (επιτυχία σε σχολή με γνωστικό αντικείμενο ή επαγγελματικό αντικείμενο που 
να ενδιαφέρει τον υποψήφιο) τόσο σε πτώση, όσο και άνοδο των βάσεων.

Καλή επιτυχία, 
Παναγιώτης Καρκατζούλης,

Νικήτας Σπυρόπουλος

ΥΓ: είμαστε πάντα ανοιχτοί σε σχόλια, ερωτήσεις, απορίες, προτάσεις για το πώς θα μπορούσε 
να βελτιωθεί ο παρόν οδηγός, αν σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για τις αλ-
λαγές του μηχανογραφικού, εκτιμήσεις βάσεων, μεταγραφές, νεότερες αλλαγές, μπορείτε να 
μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, στο email: info@prosanatatolismos.net, για να 
λαμβάνετε ενημέρωση για ότι νεότερο υπάρχει, σχετικό με την συμπλήρωση του μηχανογρα-
φικού.

mailto:info@prosanatatolismos.net


1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Μηχανογραφικό Δελτίο: στην πραγματικότητα είναι μία «ηλεκτρονική» φόρμα συμπλήρωσης 
προσωπικών στοιχείων και σειράς προτίμησης εισαγωγής σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές, Αστυνομι-
κές, Πυροσβεστικές σχολές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. 
Γονείς μεγαλύτερων αποφοίτων λυκείου, το είχαν γνωρίσει στην χειρόγραφη μορφή του, ένα 
τετρασέλιδο Α3 έντυπο. Κατά κανόνα, μιλώντας για μηχανογραφικό δεν περιλαμβάνουμε το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όπως επίσης και Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού: συνήθως ανακοινώνεται από τα μέσα ενημέρωσης 
και τα σχολεία, δίνεται μία χρονική περίοδο δύο περίπου ημερολογιακών εβδομάδων, κατά 
τις οποίες είναι δυνατή η υποβολή του μηχανογραφικού (πάντα μέσω ίντερνετ, δεν υπάρχει 
χειρόγραφο μηχανογραφικό). Σε γενικές γραμμές είναι δεσμευτική και δεν παρατείνεται (το 
2013 δόθηκε την τελευταία μέρα 1 ημέρα παράτασης, δεν είχε όμως πρακτικό αντίκρισμα γιατί 
η πλειονότητα των παιδιών είχε κάνει οριστική υποβολή και θα έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα 
στο σχολείο για «ξεκλείδωμα» του μηχανογραφικού, τα σχολεία σε γενικές γραμμές υπολει-
τουργούσαν και δεν γνώριζαν ότι δόθηκε παράταση.)

Οριστικοποίηση: όρος του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρεται στην οριστική υποβολή του μη-
χανογραφικού, από τον υποψήφιο, στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: αναφερόμαστε σε επαγγέλματα που ρυθμίζονται βάση προσό-
ντων ή και σπουδών, με σχετικό νόμο στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, γιατρός, δικηγόρος, μηχα-
νικός, λογιστής, δάσκαλος, νηπιαγωγός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτής, οδο-
ντοτεχνίτης, φυσιοθεραπευτής. Θα πρέπει, για να ασκήσει κάποιος το αντίστοιχο επάγγελμα, 
να έχει αποφοιτήσει από συγκεκριμένη σχολή (ΑΕΙ –ΤΕΙ). Στην συμπλήρωση του μηχανογραφι-
κού μας ενδιαφέρει, γιατί αν θέλει κάποιος να ασκήσει οπωσδήποτε το επάγγελμα πχ του μη-
χανολόγου, έχοντας αντίστοιχα δικαιώματα υπογραφής έργων, θα πρέπει να εξαντλήσει κατά 
προτεραιότητα όλες τις σχολές που δίνουν το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα. 

Μία, κάπως ενδιάμεση περίπτωση, αποτελούν οι απόφοιτοι πολλών σχολών (πχ Γεωλογίας, 
Γεωγραφίας, ΤΕΙ) που ενώ εντάσσονται σε κλάδο εκπαιδευτικών, στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ δεν 
έχουν πιθανότητες διορισμού, γιατί προηγούνται οι απόφοιτοι των ιδίων σχολών με μετεκ-
παίδευση στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ή οι κάτοχοι μεταπτυχιακού που αποδεικνύει παιδαγωγική επάρκεια 
(τουλάχιστον αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα, στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ).

Μεγάλη δημοσιότητα έχει δοθεί τους τελευταίους μήνες στην απόκτηση επαγγελματικών δι-
καιωμάτων (κυρίως από απόφοιτους κολλεγίων για το επάγγελμα του δικηγόρου ή του μηχα-
νικού). Αν και δεν είμαστε οι πλέον ειδικοί για το αντικείμενο, μπορούμε να σας δώσουμε την 
εξής διευκρίνιση: η κοινοτική οδηγία που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο, μέχρι τις αρχές 
Μάιου, κατέληγε ότι για να εγγραφεί κανείς σε δικηγορικό σύλλογο, ή στο ΤΕΕ δεν θα χρειάζε-
ται αναγνώριση του ξένου τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Αν ο σύλλογος ή το επιμελητήριο 



κρίνει ότι πρέπει να δώσει πρόσθετες εξετάσεις, ο απόφοιτος κολλεγίου για να μπορέσει να 
πάρει την πολυπόθητη άδεια άσκησης επαγγέλματος, είναι άλλο θέμα. 

Τέλος, να θυμόμαστε ότι σε πολλούς τομείς δεν έχει σημασία, δεν υφίσταται η έννοια του 
επαγγελματικού δικαιώματος. Παράδειγμα, μια εταιρεία που ψάχνει ειδικό μάρκετινγκ. Δεν 
υφίσταται επαγγελματικό δικαίωμα που να κατοχυρώνει επαγγέλματα σχετικά με μάρκετινγκ. 
Χαρακτηριστική περίπτωση (εκτός δημοσίου) είναι και ο χώρος της πληροφορικής. Αν μια εται-
ρεία ψάχνει πχ προγραμματιστή με γνώσεις ABAP (μία γλώσσα προγραμματισμού), δεν πρόκει-
ται να ζητήσει κάποιο συγκεκριμένο πτυχίο, γιατί δεν διδάσκεται σε κάποια σχολή. Το πιθανό-
τερο είναι ότι θα βρει κάποιον που έχει ήδη εμπειρία στο αντικείμενο.



2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Η εμπειρία μας δείχνει ότι η αγωνία και η πίεση που νιώθουν οι γονείς, συνήθως εξελίσσεται σε 
πολλά και διαφορετικά επίπεδα, όπως:

• την δυνατότητα οικονομικής στήριξης σπουδών (ειδικά σε μια άλλη πόλη, από την 
κατοικία),

• την αναζήτηση σχολών που ταιριάζουν με τους στόχους των παιδιών τους,

• την επιλογή σχολών με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας,

• την έλλειψη πληροφόρησης για το μηχανογραφικό και την συμπλήρωση του

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες – παροτρύνσεις που παρατίθενται, σε μορφή ερωτήσε-
ων - απαντήσεων, σε μεγάλο ποσοστό, επαναλαμβάνονται σε επόμενες ενότητες, πλην όμως 
βοηθούν και κυρίως η εμπειρία δείχνει ότι εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια για 
ουσιαστικότερη ενασχόληση με το μηχανογραφικό.

1. Τι στάση να κρατήσω απέναντι στο παιδί μου – αν έχει γράψει καλά; Kαλό είναι να απο-
φεύγονται κάθε είδους υπερβολές. Αν τα αποτελέσματα είναι καλά, καλό είναι να μην 
παρασυρόμαστε από ενθουσιασμό, ουσιαστική επιτυχία είναι να βρεθεί το παιδί σας σε 
μια σχολή που το ενδιαφέρει, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά. 
Κατά μία έννοια, η «μάχη» των εξετάσεων τελείωσε, η «μάχη» του μηχανογραφικού αρ-
χίζει. Δεν έχει κριθεί τίποτα ακόμη. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά για παιδιά που 
βίωσαν έντονες συναισθηματικές φορτίσεις, με την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων να 
παρασύρονται από τέτοιο ενθουσιασμό και ανάγκη να επιστρέψουν σε πιο «φυσιολογικά» 
επίπεδα καθημερινότητας, που ξεχνούν ακόμη και το μηχανογραφικό… 

2. Τι στάση να κρατήσω απέναντι στο παιδί μου – αν έχει γράψει άσχημα; Kαλό είναι να 
αποφεύγουμε την κριτική και τον καταλογισμό ευθυνών, όπως επίσης και την σύγκριση 
με φίλους, συμμαθητές που τα πήγαν καλύτερα. Δεν βοηθά σε τίποτα. Οι εξετάσεις είναι 
παρελθόν, για την ώρα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένα τα αποτελέσματα και ο βασικός 
σας στόχος, θα πρέπει να είναι να μπορέσει το παιδί σας, να κάνει τις καλύτερες δυνατές 
επιλογές με τα δεδομένα μόρια που έχει συγκεντρώσει (σχολή που ως ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική πραγματικότητα να ενδιαφέρει το παιδί σας).

3. Μην αναζητείτε εναλλακτικές λύσεις (σπουδές σε κολλέγιο, εξωτερικό κτλ) κατά την πε-
ρίοδο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού: Aποπροσανατολίζει πλήρως την συζήτηση για 
την συμπλήρωση του μηχανογραφικού και δημιουργεί μια αίσθηση ότι η συμπλήρωση ως 
διαδικασία είναι περιττή. Υπάρχει όλος ο χρόνος μετά την συμπλήρωση του μηχανογραφι-
κού για αναλυτική συζήτηση και εξέταση όλων των εναλλακτικών λύσεων, στην παρούσα 



φάση διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, περισσότερο βλάπτει, παρά ωφελεί. 

4. Μπορώ να υποβάλλω εγώ το μηχανογραφικό, αντί για το παιδί μου; Θεωρητικά, οποιοσ-
δήποτε έχει τον κωδικό υποψηφίου (βρίσκεται στο «καρτελάκι» που χρησιμοποιούσε το 
παιδί σας στις εξετάσεις, συνήθως και στην βεβαίωση βαθμού πρόσβασης), όπως επίσης 
και τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας μπορεί να υποβάλλει 
μηχανογραφικό του. Αν το παιδί σας, δεν έχει παραλάβει κωδικό λόγω ασθένειας, ταξιδίου 
για παράδειγμα, συνήθως τα σχολεία ζητούν εξουσιοδότηση (από τον μαθητή προς τρίτο, 
ακόμη και γονιό) με επικύρωση γνησίου υπογραφής, γιατί συνήθως τα παιδιά είναι πλέον 
ενήλικες με την ολοκλήρωση του Λυκείου. Πολλά σχολεία, είναι λιγότερα τυπικά, κάποια 
περισσότερα σχολαστικά. Τυπικά αν το παιδί σας έχει ενηλικιωθεί, χρειάζεστε εξουσιοδό-
τηση για παραλαβή του κωδικού πρόσβασης από το σχολείο.

5. Τι είναι το μηχανογραφικό; Μία ηλεκτρονική φόρμα, συμπλήρωσης προσωπικών στοιχεί-
ων και σειράς προτίμησης σχολών (σε ποια σχολή θέλω να περάσω και σε ποια σειρά)

6. Είναι δύσκολη η υποβολή του μηχανογραφικού; θα χρειαστούμε βοήθεια; Το «τεχνικό» 
κομμάτι συμπλήρωσης του μηχανογραφικού είναι εύκολο, δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαί-
τερη δυσκολία για όποιον έχει μια σχετική εξοικείωση με χρήση υπολογιστών και διαδι-
κτύου.
Το «ουσιαστικό» κομμάτι της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, (ηλεκτρονικά ή σε ένα 
πρόχειρο έντυπο) πολλές φορές παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, γιατί αναγκάζει τον υπο-
ψήφιο να ιεραρχήσει τις προτιμήσεις του, να λάβει υπόψη του σχολές από δύο πεδία, να 
ξεκαθαρίσει σε ποιες πόλεις θα πάει για σπουδές. 

Ο μέσος υποψήφιος που συναντούμε κάθε χρόνο, συνήθως δηλώνει περίπου 50 σχολές. 
Αυτό σημαίνει, ότι έχει δουλέψει τόσο, ώστε να βάλει σε σειρά, μία προς μία, 50 σχολές… 

Μάλλον όχι τυχαία, πολλοί υποψήφιοι περιγράφουν την διαδικασία του μηχανογραφικού, 
ως πιο πιεστική και αγχωτική, ακόμη και από τις πανελλήνιες.

7. Τι είναι η σειρά προτίμησης; Στο μηχανογραφικό δεν δηλώνουμε απλά σε ποιες σχολές 
θέλουμε να περάσουμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε με αριθμό σειράς, 
ξεκινώντας από το 1 και συνεχίζοντας, ακόμη και αν δηλώσουμε δεύτερο πεδίο, στρατιωτι-
κές, αστυνομικές, ακαδημίες ναυτικού. Η σειρά προτίμησης είναι δεσμευτική, δεν αλλάζει 
μετά την πάροδο προθεσμίας για την υποβολή του μηχανογραφικού. Παίζει σημαντικό 
ρόλο, γιατί πάντα περνάει κανείς στην πρώτη σχολή που έχει δηλώσει, αρκεί να πιάνει την 
βάση της.

8. Τι είναι τα επιστημονικά πεδία; 5 ομάδες σχολών, κατηγοριοποιημένες από το Υπουργείο 
Παιδείας, σε παρόμοια αντικείμενα (σε παρένθεση οι βασικές σχολές που περιλαμβάνουν):

1ο Ανθρωπιστικές, Νομικές Και Κοινωνικές Επιστήμες (ελληνικές και ξένες φιλολογίες, 
κοινωνικές επιστήμες, νομική, πολιτικές επιστήμες, παιδαγωγικά)

2ο Θετικές Επιστήμες (τμήματα μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας, τμήματα γε-
ωπονίας)



3ο Επιστήμες Υγείας (ιατρική, κτηνιατρική, οδοντιατρική, νοσηλευτική, παραϊατρικά 
επαγγέλματα) 

4ο Τεχνολογικές Επιστήμες (πολυτεχνείο, πληροφορική, τμήματα γεωπονίας)

5ο Επιστήμες Οικονομίας Και Διοίκησης (όλες τις οικονομικές σχολές)

9. Πως υπολογίζονται τα μόρια και γιατί δεν είναι ίδια σε 2 πεδία;
Ο τρόπος υπολογισμού έχει ως εξής:

1. Πολλαπλασιάζουμε το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (ΓΒΠ) με το 8 (πχ 15,1 x 8) – Τον βρί-
σκουμε από την βεβαίωση βαθμού πρόσβασης, που χορηγεί το σχολείο, πολλοί μπερδεύ-
ουν τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης με το βαθμό του απολυτηρίου, δεν είναι το ίδιο. Επειδή 
είναι πολύ συχνά τα λάθη στον υπολογισμό του ΓΒΠ (κυρίως λόγω της αναπροσαρμογής, 
προφορικών βαθμών από τα αποτελέσματα των γραπτών) συνιστούμε να χρησιμοποιείται 
την βεβαίωση που δίνεται από το σχολείο.

2. Για να υπολογιστούν τα μόρια πρέπει να γνωρίζουμε τα μαθήματα αυξημένης βαρύ-
τητας (κατεύθυνσης) και τα μαθήματα αντικατάστασης (γενικής παιδείας). Δείτε λίγο τον 
παρακάτω πίνακα:

Κατευθύνσεις

Επιστημονικό Πεδίο Θεωρητική Θετική Τεχνολογική 
(Πληροφορική)

Τεχνολογική
(Τεχνολογία)

1ο Ανθρωπιστικές, 
Νομικές & Κοινωνικές 
Επιστήμες

Αρχαία Ελληνικά (1,3)
Ιστορία (0,7) 
(κατεύθυνσης)

Νεοελληνική Γλώσσα (0,9)
Ιστορία (0,4)
 (Γενικής Παιδείας)

2ο Θετικές Επιστήμες

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατι-
στικής (0,9)
Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)
(γενικής παιδείας)

Μαθηματικά (1,3)
Φυσική (0,7)
(Κατεύθυνσης)

3ο Επιστήμες Υγείας
Βιολογία (0,9)
Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)
(γενικής Παιδείας)

Βιολογία (1,3)
Χημεία (0,7) 
(κατεύθυνσης)

Βιολογία (0,9)
Νεοελληνική 
Γλώσσα (0,4)
(γενικής παιδείας)

4ο Τεχνολογικές Επι-
στήμες

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατι-
στικής (0,9)
Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)
(γενικής Παιδείας)

Μαθηματικά (1,3)
Φυσική (0,7)
(κατεύθυνσης)

5ο Επιστήμες Οικονομί-
ας & Διοίκησης;

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή) (1,3)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (0,7)



Πολλαπλασιάζουμε το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας με τον συντελεστή του (πχ 
15 x 1,3)
3. Πολλαπλασιάζουμε το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας με τον συντελεστή του 
(πχ 14 x 0,7)

4. Προσθέτουμε τα τρία γινόμενα

5. Πολλαπλασιάζομε το αποτέλεσμα με το 100

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να επιλέξει σχολές από πεδίο για το οποίο έχει 
δώσε πανελλαδικά μαθήματα αντικατάστασης, οι συντελεστές αλλάζουν και είναι (αντί για 
1,3 και 0,7), 0,9 και 0,4 αντίστοιχα.

Αν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, για τις συγκεκριμένες σχολές και μόνο, 
προσθέτουμε στο άθροισμα του ΓΒΠ και των δύο μαθημάτων βαρύτητας το βαθμό του 
ειδικού μαθήματος αφού τον έχουμε πολλαπλασιάσει με τον συντελεστή του (που μπορεί 
να είναι 1 ή 2). Έπειτα πολλαπλασιάζουμε και πάλι με το 100.

Παράδειγμα:

Έστω ότι ένας μαθητής είναι θεωρητικής κατεύθυνσης με ΓΒΠ 15,1 και επίδοση στα Αρχαία 
Ελληνικά 15 και στην Ιστορία 14. Τα μόριά του για το 1ο επιστημονικό πεδίο θα υπολογι-
στούν ως εξής:

1.  15,1 x 8 = 120,8

2.  15 x 1,3  =19,5

3.  14 x 0,7 = 9,8

4.  120,8 + 19,5 + 9,8 = 150,1

5.  150,1 x 100 = 15.010 μόρια για το 1ο επιστημονικό πεδίο

Σε περίπτωση που θέλει να δηλώσει σχολές και από το 3ο επιστημονικό πεδίο, και εφόσον 
έχει διαγωνιστεί στο μάθημα της Βιολογίας, για τον υπολογισμό των μορίων θα χρησιμο-
ποιήσουμε τα μαθήματα αντικατάστασης με τους δικούς τους συντελεστές. Την Βιολογία 
δηλαδή και την Έκθεση. Έστω ότι έχει πάρει βαθμούς 14 και 13 αντίστοιχα. Έτσι, ο υπολο-
γισμός θα γίνει ως εξής:

1.  15,1 x 8 = 120,8

2.  14 x 1,3 =18,2

3.  13 x 0,7 = 9,1

4.  120,8 + 18,2 + 9,1 = 148,1

5.  148,1 Χ 100 = 14.810 μόρια για το 3ο επιστημονικό πεδίο

Τα μόρια είναι διαφορετικά ανά πεδίο, με δεδομένο ότι τα μαθήματα αυξημένης βαρύτη-
τας κατά κανόνα είναι διαφορετικά, ανάλογα με τον συνδυασμό πεδίου και κατεύθυνσης 
του υποψήφιου.

10. Πόσα πεδία/σχολές μπορεί να δηλώσει κανείς; Με το τρέχον σύστημα, μπορεί κανείς να 
δηλώσει όσες σχολές θέλει (και το σύνολο ακόμα), από 2 πεδία.



11. Είναι δυνατή η επιλογή όποιων πεδίων θέλει το παιδί μου; Θεωρητικά ναι, πρακτικά όχι 
ακριβώς. Περιοριζόμαστε από τα μαθήματα που έχει δώσει πανελλαδικά το παιδί σας. 
Ακόμη και στην περίπτωση που έχει δώσει τα πανελλαδικά μαθήματα που χρειάζονται, 
μπορεί η πρόσβαση στο αντίστοιχο πεδίο να μην είναι συμφέρουσα (λιγότερα μόρια, μι-
κρότερες πιθανότητες επιτυχίας). Για παράδειγμα κάποιος από Θεωρητική κατεύθυνση με 
μέτρια μόρια, έχει πολύ περιορισμένες επιλογές με πιθανότητες επιτυχίας στο 3ο πεδίο, 
των Επιστημών Υγείας (συνήθως στο 3ο πεδίο, κατευθύνονται απόφοιτοι θετικής με υψηλά 
μόρια).

12. Αν το παιδί μου έχει δώσει ειδικά μαθήματα (πχ ξένη γλώσσα, σχέδιο) αυξάνονται τα 
μόρια του; Ναι, αυξάνονται, αλλά μόνο για τις σχολές που έχουν προαπαιτούμενο την εξέ-
ταση του ειδικού μαθήματος, αν έχει δώσει πχ σχέδιο (λόγω Αρχιτεκτονικής) και δηλώσει 
και Πολιτικών Μηχανικών, αν και συναφείς σχολές, τα μόρια του σχεδίου μετράνε μόνο για 
την Αρχιτεκτονική.

13. Αν δηλώσει το παιδί μου όλες τις σχολές 2 πεδίων, δεν θα είναι βέβαιο ότι θα περάσει 
κάπου; Σε γενικές γραμμές με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι εξαντλείται κάθε πιθα-
νότητα να περάσει κάπου. Ωστόσο, αυτό που δεν εξασφαλίζεται είναι ότι το παιδί σας, θα 
περάσει σε μία σχολή που το ενδιαφέρει, που θα μπορέσει να του δώσει επαγγελματική 
διέξοδο, σε ένα αντικείμενο ανάλογο των ενδιαφερόντων του. 

14. Πόσο κοστίζει η φοίτηση ενός παιδιού στην επαρχία (σε πόλη στην οποία δεν έχουμε σπίτι, 
συγγενείς κτλ); Το κόστος γενικά μπορεί να ποικίλει σε μεγάλο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, 
για ένα παιδί, που περνά σε μια άλλη πόλη και ενοικιάζει σπίτι, δύσκολα το συνολικό κό-
στος θα είναι μικρότερο από 800-1.000 τον μήνα, περίπου 10.000 – 12.000 ετησίως. Για τις 
περισσότερες σχολές, τετραετούς φοίτησης, αυτό σημαίνει ένα συνολικό κόστος περίπου 
40.000 - 45.000 ευρώ. Αν η σχολή είναι 5ετής, ή ο μέσος όρος ολοκλήρωσης σπουδών είναι 
μεγαλύτερος (λόγω χαμένων εξεταστικών, καταλήψεων κτλ), το κόστος αυξάνεται ανάλογα. 
Ειδικά για πόλεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν εστίες, οι θέσεις συνήθως είναι λιγό-
τερες από την ζήτηση και συνήθως οι πιθανότητες δεν είναι αισιόδοξες.

Σε παλαιότερες χρονιές υπήρχε η λογική, «ας περάσει κάπου το παιδί μου και το στέλνω». 
Τώρα πλέον, με δεδομένο το σχέδιο Αθηνά (περιορισμός ιδρυμάτων που δεν συγκεντρώ-
νουν ικανό αριθμό ενεργών φοιτητών) και την εισοδηματική πραγματικότητα που βιώνουμε 
όλοι μας, καλό θα ήταν να σκεφτόμαστε σοβαρά τις σχολές επαρχίας, μόνο όταν πρόκειται 
για ένα αντικείμενο που ενδιαφέρει σοβαρά το παιδί μας και δεν αποτελεί λύση ανάγκης.

15. Στις στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές όπως και στις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού, 
υπάρχει αντίστοιχα κόστος ενοικίασης σπιτιού, διατροφής κτλ; Ουσιαστικά στις περισσό-
τερες σχολές, οι φοιτητές είναι εσώκλειστοι, στέγαση και σίτιση παρέχονται από την σχολή. 
Με δεδομένο ότι οι περισσότερες σχολές της κατηγορίας είναι στην επαρχία, οπωσδήποτε 
υπάρχει κάποιο πρόσθετο κόστος (πχ μετακινήσεων), αλλά οπωσδήποτε πολύ χαμηλότερο 
σε σύγκριση με μία «πολιτική» σχολή στην επαρχία (όπου όλα τα έξοδα επιβαρύνουν τον 
υποψήφιο και την οικογένεια του). Ειδικά για τις σχολές Εμπορικού Ναυτικού, σε 2 πόλεις, 
Ασπρόπυργο και Μηχανιώνα , δεν παρέχουν εστία, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να αναζη-
τήσει στέγη ο υποψήφιος που θα περάσει στην αντίστοιχη πόλη.



16. Το παιδί μου ήθελε Νομική, αλλά δεν έχει πιθανότητες ούτε για την Κομοτηνή. Ίσως 
πιάσει Πολιτικών Επιστημών, να την ξεχάσει την Νομική; Είναι πολύ σύνηθες πρόβλημα. 
Υπάρχει μία εναλλακτική λύση. Ολοκλήρωση 1ου και 2ου έτους σπουδών σε τμήμα Πολιτι-
κών Επιστημών (περνώντας και όλα τα μαθήματα των 2 πρώτων ετών) και αναγνώριση 
των 2 πρώτων ετών σπουδών σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε πρόγραμμα Νομικής 
(ελληνικό δίκαιο), αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ. Μειονέκτημα το κόστος σπουδών και δια-
μονής (συγκρίσιμο όμως, με το να περνούσε το παιδί σας σε πόλη μακριά από την μόνιμη 
κατοικία σας). 
Αυτό που πρέπει να θυμάστε ότι αν πράγματι θέλουμε την Νομική όσο τίποτα άλλο και 
μπορούμε να ανταποκριθούμε στα κόστη σπουδών της επαρχίας - Κύπρου, πρέπει να συ-
μπληρώσουμε ανάλογα το μηχανογραφικό, ώστε να εξαντλήσουμε κάθε περίπτωση «δι-
εξόδου» προς την Νομική. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις νομικές σχολές (Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη, Κομοτηνή), τις σχολές Νομικής της Κύπρου, τα τμήματα Πολιτικών Επιστημών σε 
Αθήνα και επαρχία, με την προοπτική ολοκλήρωσης σπουδών στην Κύπρου, σε ιδιωτικό 
πανεπιστήμιο.

17. Το παιδί μου έκανε οριστικοποίηση του μηχανογραφικού του, και κατόπιν ανακαλύψα-
με ότι έχει κάνει λάθος/αλλάξει προτιμήσεις. Μπορούμε να κάνουμε διόρθωση; Aν δεν 
έχει περάσει η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού, μπορεί το παιδί σας να απευθυν-
θεί στο σχολείο του και να «ξεκλειδώσει» το μηχανογραφικό.1 Μπορείτε να κάνετε όποια 
αλλαγή θέλετε και να το οριστικοποιήσετε πάλι. Αν έχει περάσει η προθεσμία υποβολής 
μηχανογραφικού, δεν μπορείτε να κάνετε καμία αλλαγή.

18. Τι είναι / τι σημαίνει βάση σχολής; Tα μόρια του τελευταίου εισακτέου σε μια σχολή (αν 
παίρνει μια σχολή 103 φοιτητές, τα μόρια του 103ου), την χρονιά στην οποία αναφέρονται 
οι βάσεις που βλέπεται. Συνήθως, οι βάσεις σε έντυπα, εφημερίδες που θα δείτε μέχρι τον 
Ιούνιο – Ιούλιο του ‘14 αφορούν το 2013 (ίσως και παλαιότερα έτη) και σε καμία περίπτω-
ση το 2014, όταν η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού είναι σε εξέλιξη. 

19. Τι επηρεάζει τις βάσεις; Κατά κανόνα οι παρακάτω παράμετροι:

• αύξηση – μείωση εισακτέων,

• δυσκολία θεμάτων,

• πόσοι υποψήφιοι (και με τι μόρια) διαλέγουν μια σχολή,

• τάσεις προτίμησης κάποιων σχολών (πχ παλαιότερα τα παιδαγωγικά)

• η οικονομική κρίση (πιο δύσκολη η δήλωση σχολών στην επαρχία, δήλωση σχολών με 
άμεσες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης)

20. Πως μπορώ να ξέρω ποιες σχολές έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές; Είναι αποδεκτό 
ότι η αγορά εργασίας, βιώνει σοβαρές αλλαγές και μοιάζει να εξελίσσεται διαρκώς. Είναι 
μάλλον δύσκολο να προβλέψει κανείς το μέλλον. Θεωρούμε πολύ χρήσιμο, να περιγράψου-
με μερικές βασικές ιδέες για επαγγέλματα με προοπτική:



• Προσοχή στα επαγγέλματα με αντικείμενο απασχόλησης, μόνο στο Δημόσιο. Καλό εί-
ναι ακόμα και αν προτιμούμε επαγγέλματα με κύριο χώρο απασχόλησης στο Δημόσιο 
να διαλέξουμε σχολές που να έχουν διέξοδο και στον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα 
κάποιος που ενδιαφέρεται για παραϊατρικά επαγγέλματα, καλό θα ήταν να προτιμήσει 
οποιοδήποτε άλλο ΤΕΙ σε σχέση με τμήμα Δημόσιας Υγιεινής (που έχει ξεκάθαρο προ-
σανατολισμό προς το Δημόσιο).

• Φαίνεται ποιο «ασφαλές» να επιλέξουμε σχολές, με πιο γενικό χαρακτήρα, που δίνουν 
διέξοδο σε όσο το δυνατό περισσότερες κατευθύνσεις, είτε στα πλαίσια του πρώτου 
πτυχίου είτε μετά από μεταπτυχιακές σπουδές.

• Υπάρχουν αρκετές μελέτες, που περιγράφουν ποιοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας θα 
ήταν λογικό να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις αυ-
τές, όλα τα σχετικά και περιφερειακά επαγγέλματα θα περίμενε κανείς να ωφεληθούν.

• Καλό είναι θα θυμόμαστε, ότι σε όλα τα πεδία, υπάρχουν σχολές, ακόμη και με πολύ 
χαμηλά μόρια, που θα μπορούσαν πολύ καλές δυνατότητες αποκατάστασης, σε συνδυ-
ασμό με κάποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο (ξένη γλώσσα, μεταπτυχιακό κτλ).

• Πολλοί σκέφτονται (περισσότερο, λιγότερο) την πιθανότητα εργασίας στο εξωτερικό. 
Οι εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά εργασίας, δεν δίνουν καμία χρήσιμη πληροφορία 
σε αυτήν την περίπτωση. Σε αυτήν την περίπτωση, σχολές με απαισιόδοξες προοπτικές 
στην ελληνική αγορά, μπορεί να έχουν εξαιρετικές δυνατότητες εργασίας στο εξωτερικό 
(πχ «κλασσικές» θετικές επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία). 

21. Είδα στις εφημερίδες, βάσεις για τους φετινούς υποψήφιους, μπορώ να τις εμπιστευτώ; 
σε γενικές γραμμές οι προβλέψεις που γίνονται συνήθως, μπορούν να πιάσουν την τάση 
(άνοδο - πτώση). Το πόσο θα ανέβουν ή θα πέσουν ανά σχολή είναι αδύνατο να το προβλέ-
ψει κανείς με ακρίβεια. Συνήθως, όσοι κάνουν προβλέψεις ανά σχολή, διαψεύδονται.

22. Το παιδί μου πιάνει την βάση του 2013, στην σχολή που επιθυμεί, είναι σίγουρη η επιτυχία 
του; Στις περισσότερες των περιπτώσεων όχι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την 
επιτυχία (μιλώντας πάντα για λογικές βαθμολογίες πχ +200 μόρια από την περσινή βάση, 
αν μιλάμε για 2.000, κατά πάσα πιθανότητα - ανάλογα την σχολή και τις βαθμολογίες των 
θεμάτων – ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για βεβαιότητα). 

23. Οι βάσεις του 2013, ανέβηκαν ή έπεσαν; Σε γενικές γραμμές έπεσαν. Αυτό συνέβη κυρίως 
λόγω της δυσκολίας των θεμάτων. Με δεδομένη την δυσκολία των θεμάτων του 2013, δύ-
σκολα θα περίμενε κανείς, ακόμη δυσκολότερα θέματα το 2014. Οπότε, όποιος χρησιμοποιεί 
τις βάσεις του 2013, θα πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικός, αν τα θέματα του 2014 είναι 
ευκολότερα από του 2013, οι βάσεις θα έχουν άνοδο. (θυμίζουμε ότι ο οδηγός δόθηκε προς 
δημοσίευση αρχές Μάιου, πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις).

24. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος συμπλήρωσης του μηχανογραφικού; Να προσπαθήσει να 
ξεκαθαρίσει το παιδί σας, τι πραγματικά επιθυμεί να κάνει, σε 2 διαφορετικούς, παράλλη-
λους άξονες: 



• Ακαδημαϊκή πραγματικότητα: τι σπουδάζω σε μια σχολή (μαθήματα, κατευθύνσεις, 
εξειδικεύσεις)

• Επαγγελματική πραγματικότητα: τι επάγγελμα θα ήθελα να κάνω

Αν απαντηθούν αυτά τα δύο, αναζητούμε το προφίλ των σχολών που ταιριάζουν στο παιδί σας. 

Απομένουν μερικά πρακτικά θέματα:

• εύρεση των ΑΕΙ –ΤΕΙ που ανταποκρίνονται επαγγελματικά, ακαδημαϊκά στα ενδιαφέρο-
ντα του παιδιού σας

• επιλογή (ή μη) πόλεων στις οποίες το παιδί σας ενδιαφέρεται να περάσει

• ιεράρχηση των αντίστοιχων σχολών

• συμπλήρωση ενός πρόχειρου μηχανογραφικού (ιδανικά σε έντυπη εκδοχή)

• επανέλεγχος του μηχανογραφικού και επιβεβαίωση ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του παιδιού σας

25. Το παιδί μου φαίνεται να πιάνει την σχολή που θέλει. Υπάρχει λόγος να δηλώσει και άλ-
λες; Στο μηχανογραφικό, προσπαθούμε να έχουμε εξασφαλίσει, το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα, άσχετα από την έκβαση των βάσεων. Κατά συνέπεια, επειδή πολλά μπορούν να 
συμβούν και εκ των υστέρων δεν έχουμε περιθώριο προσθήκης και άλλων σχολών, ακόμα 
και αν το παιδί σας φαίνεται να πιάνει την περσινή βάση, καλό θα είναι να δηλώσει και άλλες 
σχολές, προκειμένου να είναι πραγματικά εξασφαλισμένη η επιτυχία του, ακόμη και σε ένα 
ακραίο σενάριο ανόδου των βάσεων. 

26. Το παιδί μου δεν φαίνεται να πιάνει την σχολή που θέλει. Υπάρχει λόγος να την δηλώσει; 
Στο μηχανογραφικό, προσπαθούμε να έχουμε εξασφαλίσει, το καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σμα, άσχετα από την έκβαση των βάσεων. Κατά συνέπεια, επειδή πολλά μπορούν να συμ-
βούν, ακόμα και αν το παιδί σας φαίνεται να μην πιάνει την περσινή βάση, καλό θα είναι να 
την δηλώσει και άλλες σχολές, προκειμένου να είναι πραγματικά εξασφαλισμένη η επιτυχία 
του, ακόμη και σε ένα ακραίο σενάριο πτώσης των βάσεων των βάσεων.

27. Που μπορώ να βρω πληροφορίες για το αντικείμενο σπουδών - κατευθύνσεις ενός τμήμα-
τος; Τα περισσότερα ΑΕΙ-ΤΕΙ δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους Οδηγό Σπουδών, που κατά 
κανόνα, περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων αλλά τις 
εξειδικεύσεις που παρέχονται.2

28. Πόσες σχολές πρέπει να δηλώσει το παιδί μου; Πολλοί σύμβουλοι θα σας πουν όσες το δυ-
νατό περισσότερες, κάποιοι άλλοι θα σας απαντήσουν όλες. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς 
να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, σε ένα τόσο «εξατομικευμένο» πρόβλημα, χωρίς να γνω-
ρίζει βασικές παραμέτρους. Ιδανικά, θα πρέπει το παιδί σας να εξαντλήσει όλες τις σχολές, 
με αντικείμενο σπουδών ή επαγγελματική διέξοδο που το ενδιαφέρουν. Αν τα μόρια του 
παιδιού σας, είναι οριακά για τις τελευταίες του επιλογές (με βάση το παραπάνω σκεπτικό), 



θα πρέπει να δηλώσει και άλλες σχολές προκειμένου να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες επι-
τυχίας. Μιλώντας πάντα για τον μέσο υποψήφιο είναι σημαντικό να μην παραμείνει σε 5-10 
επιλογές, αλλά να προσπαθήσει να εξαντλήσει κάθε σχολή που τον βοηθά να σπουδάσει 
αυτό που θέλει – να ακολουθήσει το επάγγελμα που θέλει.

29. Το παιδί μου θέλει στρατιωτικές (αστυνομικές, εμπορικού ναυτικού) σχολές και επιμένει 
να μην δηλώσει άλλες. Είναι σωστό; Σε γενικές γραμμές, όχι. Ακόμη και αν το παιδί σας έχει 
19.500 μόρια (θεωρητικά αρκετά για οποιαδήποτε από αυτές τις σχολές), μπορεί να κοπεί 
είτε στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (δεν είναι ακραίο, συμβαίνει), είτε ακόμη και να μην πιά-
σει την ελάχιστη επίδοση στις αθλητικές δοκιμασίες. Εκτός των παραπάνω, υπάρχει πάντα 
και η πιθανότητα να διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα υγείας, (πχ δείκτης μάζας – σώματος 
που αυτόματα να σε κατατάσσει στην κατηγορία του παχύσαρκου, «πάθηση» που σε αφήνει 
εκτός, ακόμη και αν έχεις τα μόρια). Αν πράγματι το παιδί σας ενδιαφέρεται πραγματικά 
για τις παραπάνω σχολές, πολύ καλά θα κάνει να τις δηλώσει πρώτες, δηλώνοντας όμως 
και μετέπειτα σχολές (εκτός στρατού, αστυνομίας, εμπορικού ναυτικού) για την περίπτωση 
που υπάρξει πρόβλημα στις επιπλέον δοκιμασίες (αθλήματα, ψυχοτεχνικές, ύψος, ιατρικές 
εξετάσεις). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε, ότι στην περίπτωση που χάσουμε τις παρα-
πάνω σχολές λόγω αθλημάτων, ψυχοτεχνικών κτλ, το μηχανογραφικό του παιδιού σας θα 
«συνεχίσει» κανονικά στις «πολιτικές» σχολές, εξαντλώντας την σειρά προτίμησης.

30. Πιστεύω ότι το παιδί μου, αδικήθηκε, η βαθμολογία του είναι σημαντικά χαμηλότερη από 
ότι περιμέναμε. Μπορούμε να δούμε το γραπτό του; Μπορείτε, κάνοντας αίτηση3 στο γρα-
φείο ή την διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το σχολείο που 
έγραψε εξετάσεις το παιδί σας, σε προθεσμίες που ανακοινώνονται τον Σεπτέμβρη κάθε 
έτους, για να μπορέσετε να δείτε φωτοαντίγραφο του γραπτού, συνήθως τον Οκτώβρη (οι 
ημερομηνίες αλλάζουν κάθε χρόνο, περιγράφουμε την γενική ιδέα). Υπάρχουν 3 βασικά μει-
ονεκτήματα στην διαδικασία:

• Γραφειοκρατία και σχετικό κόστος (50-80 ευρώ παράβολο),

• Δεν δίνεται η φωτοτυπία στον υποψήφιο, απαγορεύεται αυστηρά η λήψη εικόνων με 
κινητό τηλέφωνο (σας ζητούν προκαταβολικά να το παραδώσετε) ή οποιοδήποτε άλλο 
μέσο και παρίσταται δίπλα στον υποψήφιο υπάλληλος του Υπουργείου. Επιτρέπεται 
μόνο η λήψη σύντομων σημειώσεων από τον υποψήφιο. 

• Αν υποθέσουμε ότι κάποιος ανακαλύψει ότι πχ στα 4 ερωτήματα, τα 3 βαθμολογήθηκαν 
κανονικά και το 4ο , κατά λάθος δεν βαθμολογήθηκε, για κάποιο λόγο αγνοήθηκε και 
από τους 2 βαθμολογητές. Παρά την προφανή αδικία δεν αλλάζει η βαθμολογία του 
υποψήφιου.

Κατά συνέπεια, η δυνατότητα εξέτασης των γραπτών, πέρα από την ικανοποίηση περιέργειας, δεν 
έχει άλλη πρακτική χρησιμότητα. Κατά την διάρκεια συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, πρέπει 
να αφήσουμε στην άκρη ότι μπορεί να έχει πάει στραβά και να συγκεντρωθούμε στην καλύτερη 
δυνατή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
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