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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
ΠΏΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
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ΤΑ SOS ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
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ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΏΓΗΣ – «ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΙΑΝΏ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΏ, 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΗΛΏΣΏ»;
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:
ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΏΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΏΝ ΥΠΟΨΗΦΙΏΝ
ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΗ;
ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΛΑΘΗ (ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ)
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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 πρα-
κτικό οδηγό συμπλήρωσης μηχανογραφικού και να καλύψει έτσι την ανάγκη πρακτι-
κής καθοδήγησης όσων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο.
Επειδή ένας πλήρης οδηγός συμπλήρωσης για το μηχανογραφικό, θα έπρεπε να περι-
λαμβάνει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών για τις σχολές και τα αντικείμενα σπουδών 
τους, γεγονός που θα τον καθιστούσε δύσχρηστο, για αυτό το λόγο, προσπαθήσαμε 
να περιλάβουμε τις βασικότερες πληροφορίες και παράλληλα να δώσουμε κατευθύν-
σεις – πηγές αναζήτησης περισσότερων πληροφοριών. Ο παρών οδηγός λοιπόν, δίνει 
έμφαση κυρίως στο τεχνικό κομμάτι του μηχανογραφικού, όπου δίνονται πληροφο-
ρίες για σχολές και επαγγέλματα. Αυτό γίνεται στο βαθμό που θα βοηθήσει τον υπο-
ψήφιο να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικά σημαντικό για τον ίδιο και κυρίως στο να τον 
κατευθύνει περισσότερο στην αναζήτηση σχετικών πληροφοριών.
Στην έκδοση του 2015 υπάρχουν δύο βασικές αλλαγές:

 z συμπεριλάβαμε πραγματικά παραδείγματα συμπλήρωσης μηχανο-
γραφικών, σε μια προσπάθεια να δώσουμε χρήσιμες ιδέες αντιμε-
τώπισης των διλημμάτων που προκύπτουν κατά την επιλογή σχολών 
και επαγγελμάτων. Θα ήταν λάθος να χρησιμοποιήσει κανείς τα πα-
ραδείγματα αυτά σαν μια «εύκολη» λύση συμπλήρωσης του μηχανο-
γραφικού του, ακόμη και αν βρίσκει σε κάποιο από τα παραδείγματα 
που παραθέτουμε, μεγάλες ομοιότητες με τα θέλω του. Περισσότε-
ρο χρήσιμο, πιστεύουμε ότι είναι να δει ο υποψήφιος τις προτάσεις 
επιλογών που κάναμε και να αναρωτηθεί κατά πόσο κάποιες από τις 
εναλλακτικές επιλογές που προτείναμε θα του ταίριαζαν. 

 z συμπεριλάβαμε περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο σπου-
δών σχεδόν όλων των σχολών του μηχανογραφικού, όπως επίσης και 
εισαγωγικές πληροφορίες για τα αντικείμενα σπουδών που βρίσκο-
νται στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων.

Ο βασικός στόχος κάθε υποψηφίου θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση του κα-
λύτερου δυνατού αποτελέσματος (επιτυχία σε σχολή με γνωστικό αντικείμενο 
ή επαγγελματικό αντικείμενο που να τον ενδιαφέρει) τόσο σε πτώση, όσο και 
σε άνοδο των βάσεων. Σε αυτήν την κατεύθυνση ελπίζουμε να βοηθήσει ο 
οδηγός.
 
Καλή επιτυχία, 

Παναγιώτης Καρκατζούλης,
Νικήτας Σπυρόπουλος

ΥΓ1: είμαστε πάντα ανοιχτοί σε σχόλια, ερωτήσεις, απορίες, προτάσεις για 
το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί ο παρόν οδηγός. Επίσης, αν σας ενδιαφέ-



ρει να λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για τις αλλαγές του μηχανογραφικού, 
εκτιμήσεις βάσεων, μεταγραφές, νεότερες αλλαγές, μπορείτε να μας στείλετε 
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο email: info@prosanatolismos.net, για να 
λαμβάνετε ενημέρωση για ότι νεότερο υπάρχει, σχετικό με την συμπλήρωση 
του μηχανογραφικού.
ΥΓ2: όπου αναφέρονται παραδείγματα μαθητών σε σχέση με τις επιλογές 
τους στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού, τα περιστατικά είναι πραγμα-
τικά, οι «κρίσιμες» όμως λεπτομέρειες και τα ονόματα είναι παραλλαγμένα, 
προκειμένου να μην «παραβιάσουμε» την ιδιωτικότητα όσων μας εμπιστεύ-
τηκαν. Αναγκαστικά, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε αλλάξει ακόμη σχολές, 
πόλεις, οικογενειακά δεδομένα, που αφορούν τον υποψήφιο ή την υποψήφια 
του παραδείγματος μας.

mailto:info@prosanatolismos.net


ΠΏΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Ο οδηγός έχει γραφτεί ως βιβλίο «αναφοράς», ώστε να μπορείτε να ανα-
τρέξετε στην πληροφορία που σας ενδιαφέρει με τον πιο εύκολο και σύντομο 
τρόπο. Πιθανότατα ο πιο χρήσιμος τρόπος ανάγνωσης του οδηγού είναι να 
ξεφυλλίσετε τα περιεχόμενα και να επικεντρωθείτε στις ενότητες που σας εν-
διαφέρουν περισσότερο.

Αν είστε γονέας, καλό είναι να δείτε τις ερωτήσεις της αντίστοιχης ενότητας 
(μηχανογραφικό για γονείς) που αναλύουμε, πριν προχωρήσετε περαιτέρω. 

Αν είστε υποψήφιος – υποψήφια, μπορείτε να ξεκινήσετε με τις σχολές 
που δηλώνονται από την πλειονότητα των υποψηφίων και με τις ερωτήσεις 
– απαντήσεις για όλους τους υποψηφίους (ασχέτως κατεύθυνσης – πεδίου). 

Για κάθε πεδίο υπάρχει μια εισαγωγική ενότητα, με θέματα που συνήθως 
ενδιαφέρουν τους υποψηφίους του αντίστοιχου πεδίου και μια ενότητα με 
τις σχολές του πεδίου. Για κάθε σχολή, έχουμε συμπεριλάβει, συνήθως με 
«πλάγια» γράμματα, μια σύντομη αναφορά σχετικά με το αντικείμενό της 
(κατά κανόνα σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ίδιο το τμήμα). 

Επιπλέον, συμπεριλάβαμε έναν ενδεικτικό οδηγό σπουδών από παρόμοιο 
τμήμα, προκειμένου να μπορείτε να σχηματίσετε μια πληρέστερη ιδέα για 
τα μαθήματα και τον προσανατολισμό της σχολής. Αξίζει να τονίσουμε ότι, 
ακόμη και αν στο βιβλίο δεν περιλαμβάνουμε οδηγό σπουδών π.χ. από το 
τμήμα Βιολογίας της Αθήνας, ο αντίστοιχος οδηγός από το Πανεπιστήμιο Κρή-
της μπορεί να σας παρέχει μια πολύ καλή εικόνα για το πρόγραμμα σπουδών 
και τις διεξόδους που παρέχει ένα τμήμα Βιολογίας στην χώρα μας. Έχουμε 
παραθέσει οδηγούς σπουδών, από τα τμήματα που θεωρούμε ότι θα βοηθή-
σουν περισσότερο τον υποψήφιο να σχηματίσει μια πιο πλήρη εικόνα για το 
αντικείμενο της σχολής. 

 Σε κάποιες σχολές έχουμε συμπεριλάβει και QR κωδικό, που με την κατάλ-
ληλη εφαρμογή σας παραπέμπει σε σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο (οποιοδή-
ποτε πρόγραμμα για android π.χ.: QR Droid ή το QR Reader από το Appstore, 
για όποιον χρησιμοποιεί IPad - IPhone).

Τέλος, έχουμε συμπεριλάβει και μερικές βασικές πληροφορίες για εναλ-
λακτικές επιλογές σπουδών, μετά το λύκειο, κυρίως για τα ιδιωτικά πανεπι-



στήμια της Κύπρου και τα ιδιωτικά κολέγια στην χώρα μας. Το σκεπτικό μας 
ήταν ότι οι δύο αυτές επιλογές είναι οι πλέον άμεσες, για όποιον θέλει να 
ξεκινήσει σπουδές τον Σεπτέμβρη του 2015. 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνουμε, ανανεώθηκαν τον Ιανουάριο του 
2015. Πιθανόν, να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, στο ενδιάμεσο διάστημα, 
καλό είναι να διασταυρώνετε τις πληροφορίες που παραθέτουμε. Θα πρέπει 
να ενημερώνεστε οπωσδήποτε για θέματα που δεν είχαν διευκρινιστεί, μέχρι 
την ολοκλήρωση του οδηγού (εγκύκλιος αστυνομικών, στρατιωτικών, ΑΕΝ, 
μεταγραφές – κατηγορίες αλλά και αντιστοιχίες σχολών, όπως επίσης και ο 
τελικός αριθμός εισακτέων) και μπορεί να πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 
για τις επιλογές σας.

Κλείνοντας, διατηρούμε μια σελίδα στο Facebook, που ανανεώνουμε αρ-
κετά συχνά με νέο υλικό, που δεν περιλαμβάνεται στο βιβλίο μας (http://
www.facebook.com/mixanografiko). Πιθανότατα, πολλά από τα θέματα που 
παρουσιάζουμε θα τα βρείτε αρκετά ενδιαφέροντα.

http://www.facebook.com/mixanografiko
http://www.facebook.com/mixanografiko


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, όσους και όσες ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκληση μας και μας παρείχαν στοιχεία για την ολοκλήρωση του Οδηγού:

 z τον κύριο Γαλανάκη Ιωσήφ, Επίκουρο Καθηγητή στο τμήμα Επιστήμης 
Υλικών, στο Πανεπιστήμιο Πάτρας,

 z τον κύριο ‘Ελληνα Ιωάννη, Καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστικών Συστημάτων στο ΑΤΕΙ Πειραιά,

 z τον Δρ Λυδάκη – Σημαντήρη Νικόλαο, Αναπληρωτή Καθηγητή, στο 
τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο ΤΕΙ Κρή-
της,

 z την κυρία Κατσιβελα Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, στο τμή-
μα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στο ΤΕΙ Κρήτης,

 z τον κύριο Παπαθεοδώρου Χρήστο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο 
του τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

 z την κυρία Μπούνια Αλεξάνδρα, Αν. Καθηγήτρια και Πρόεδρο του τμή-
ματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου,

 z την κυρία Καβακλή Ευαγγελία, Επ. Καθηγήτρια του τμήματος Πολιτι-
σμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

 z την κυρία Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια, Πρόεδρο του Τμήματος Δημόσι-
ας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό-
νοιας ΤΕΙ Αθήνας,

 z τον κύριο Κουμπογιάννη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή, στο τμήμα 
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε., του ΤΕΙ Αθήνας,

 z τον κύριο Παναγιώτη Α. Κονταξή, Καθηγητή Εφαρμογών στο τμήμα 
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε., του ΤΕΙ Αθήνας,



 z την κυρία Αφροδίτη Κτενά, Αν. Καθηγήτρια, Πρόεδρο του τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,

 z τον κύριο Ανδρέα Γιακουμακάτο, Καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο τμήμα 
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε συνάδελφους, που μας ενθάρρυ-
ναν και μας βοήθησαν στην ολοκλήρωση του Οδηγού (Βούλα Βεριδάκη, Ελέ-
νη Στέφου, Άρη Φλουράκη). 

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Δέσποινα Σμυρνιάδου.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Μηχανογραφικό Δελτίο: Στην πραγματικότητα είναι μία «ηλεκτρονική» 
φόρμα συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων και σειράς προτίμησης εισαγω-
γής σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικές σχολές, Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού και Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Γονείς μεγαλυτέρων 
αποφοίτων λυκείου το είχαν γνωρίσει στη χειρόγραφη μορφή του, ένα τε-
τρασέλιδο Α3 έντυπο. Στο συγκεκριμένο μηχανογραφικό δελτίο δεν περιλαμ-
βάνεται το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όπως επίσης και το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.

Μηχανογραφικό Δελτίο Κύπρου: Είναι ένα έντυπο δήλωσης σχολών των 
Κυπριακών κρατικών πανεπιστημίων στα οποία έχουν ως μοναδικό κριτήριο 
εισαγωγής τον βαθμό πρόσβασης (μέχρι και το 2014, έπρεπε να είναι τουλά-
χιστον 10). Δε γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά στέλνεται ταχυδρομικά στην Κύπρο. 
Ενίοτε η Κύπρος έχει πολύ χαμηλότερες βάσεις σε τμήματα με μεγάλη ζήτηση 
στην Ελλάδα (το 2014, στο τμήμα Φιλολογίας περνούσες με 10).

Προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού: Συνήθως ανακοινώνεται από τα 
μέσα ενημέρωσης και τα σχολεία. Δίνεται μία χρονική περίοδος δύο περί-
που ημερολογιακών εβδομάδων, κατά τις οποίες είναι δυνατή η υποβολή του 
μηχανογραφικού (πάντα μέσω διαδικτύου. Δεν υπάρχει χειρόγραφο μηχανο-
γραφικό). Σε γενικές γραμμές η ημερομηνία υποβολής 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 στο σχολείο για «ξε-
κλείδωμα» του μηχανογραφικού, όπου εν προκειμένω τα σχολεία σε γενικές 
γραμμές υπολειτουργούσαν και δε γνώριζαν ότι δόθηκε παράταση.)

Οριστικοποίηση: Όρος του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρεται στην 
οριστική υποβολή του μηχανογραφικού από τον υποψήφιο, στο σύστημα του 
Υπουργείου Παιδείας. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Αναφερόμαστε σε επαγγέλματα, που ρυθμί-
ζονται βάσει προσόντων ή και σπουδών με σχετικό νόμο στην Ελλάδα. Για 
παράδειγμα, γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, λογιστής, δάσκαλος, νηπιαγω-
γός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτής, οδοντοτεχνίτης, φυσιο-
θεραπευτής. Θα πρέπει, για να ασκήσει κάποιος το αντίστοιχο επάγγελμα, να 
έχει αποφοιτήσει από συγκεκριμένη σχολή (ΑΕΙ –ΤΕΙ). Στη συμπλήρωση του 



μηχανογραφικού μας ενδιαφέρει, γιατί, αν θέλει κάποιος να ασκήσει οπωσ-
δήποτε το επάγγελμα π.χ. του μηχανολόγου, έχοντας αντίστοιχα δικαιώμα-
τα υπογραφής έργων, θα πρέπει να εξαντλήσει κατά προτεραιότητα όλες τις 
σχολές που δίνουν το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα. 

Τέλος, να θυμόμαστε ότι σε πολλούς τομείς δεν υφίσταται η έννοια του 
επαγγελματικού δικαιώματος. Παράδειγμα, μια εταιρεία που ψάχνει ειδικό 
για μάρκετινγκ. Δεν υπάρχει επαγγελματικό δικαίωμα που να κατοχυρώνει 
επαγγέλματα σχετικά με μάρκετινγκ. Χαρακτηριστική περίπτωση (εκτός δη-
μοσίου) είναι και ο χώρος της πληροφορικής. Αν μια εταιρεία ψάχνει π.χ. 
προγραμματιστή με γνώσεις ABAP (μία σχετικά εξειδικευμένη γλώσσα προ-
γραμματισμού), δεν πρόκειται να ζητήσει κάποιο συγκεκριμένο πτυχίο, γιατί 
δε διδάσκεται σε κάποια σχολή. Το πιθανότερο είναι ότι θα βρει κάποιον που 
έχει ήδη εμπειρία στο αντικείμενο.

Ακαδημαϊκή πραγματικότητα: Με την ευρεία χρήση του όρου στο βιβλίο 
μας, αναφερόμαστε στις σπουδές που πραγματοποιεί κανείς σε ένα ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εστιάζοντας στις εμπειρίες, τα βιώματα, τα γνω-
στικά αντικείμενα στα οποία θα «εκτεθεί».

ΕΜΠ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΟΠΑ: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΑΠΕΙ: Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΔΠΘ: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΑΜΑΚ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΑΕΝ: Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

ΔΟΑΤΑΠ: Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης



ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

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

 z τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης σπουδών (ειδικά των 
σπουδών σε μια άλλη πόλη),

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

 z την επιλογή σχολών με θετικές προοπτικές στην αγορά εργα-
σίας,

 z την έλλειψη πληροφόρησης για το μηχανογραφικό και τη συ-
μπλήρωσή του.

Ας δούμε τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που ακούμε από γονείς:

1. Ποια στάση να κρατήσω απέναντι στο παιδί μου, αν έχει γράψει καλά; 
Καλό είναι να αποφεύγονται κάθε είδους υπερβολές. Αν τα αποτελέσμα-
τα είναι καλά, καλό είναι να μην παρασυρόμαστε από ενθουσιασμό, για-
τί ουσιαστική επιτυχία είναι να βρεθεί το παιδί σας σε μια σχολή που το 
ενδιαφέρει, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά. 

Πολλές φορές υποψήφιοι που συγκέντρωσαν μεγαλύτερο αριθμό μορί-
ων από ότι περίμεναν, αρχίζουν να δελεάζονται από την ιδέα δήλωσης 
σχολών που μέχρι τώρα δεν τους ενδιέφεραν, απλά και μόνο, γιατί έχουν 
τα μόρια. Αρκετά συχνά, το ενδεχόμενο αυτό κρύβει κινδύνους.

Παράδειγμα: ο Γιάννης ήθελε να περάσει σε μια σχολή μηχανολογίας, 
έχοντας στο μυαλό του μια σχολή, στην οποία θα μπορούσε να ασχολη-
θεί με την κατασκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση κινητήρων. Θεωρούσε 
ότι το να συγκεντρώσει τα μόρια ΑΕΙ Μηχανολόγων ήταν εξωπραγματικό 
ενδεχόμενο και είχε εστιάσει σε ΤΕΙ Μηχανολογίας – Οχημάτων. Παρόλα 
αυτά, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, διαπίστωσε ότι μπορούσε να διεκ-
δικήσει με αξιώσεις σχολές ΑΕΙ μηχανολογίας, περνώντας τελικά σε ΑΕΙ 
Μηχανολόγων Μηχανικών στην επαρχία. Ωστόσο, απογοητεύτηκε από 
το πρώτο έτος, επειδή συνειδητοποίησε ότι για τα τρία πρώτα χρόνια 



των σπουδών του, δε θα έμπαινε σχεδόν ούτε ώρα σε εργαστήριο μη-
χανολογίας, όπως επίσης και ότι έπρεπε να ασχοληθεί με μία τεράστια 
ύλη μαθηματικών – φυσικής και πολύ λιγότερο με μαθήματα που θα τον 
ενδιέφεραν (κινητήρες – οχήματα). Την επόμενη χρονιά λοιπόν, ξαναέ-
δωσε με το 10% απλά και μόνο για να «φύγει» από το ΑΕΙ και να πάει 
στο ΤΕΙ. Ήδη από την πρώτη χρονιά των σπουδών του στο ΤΕΙ νιώθει 
ικανοποιημένος, δηλώνοντας ότι κάνει αυτό που πραγματικά θέλει (ερ-
γαστήρια και εφαρμοσμένη γνώση).

Κατά μία έννοια, η «μάχη» των εξετάσεων τελείωσε, η «μάχη» του μη-
χανογραφικού αρχίζει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επιτυχία δεν είναι να 
συγκεντρώσει κανείς υψηλά μόρια, αλλά η επιλογή μιας σχολής που τον 
ενδιαφέρει. 

Κατά την περίοδο του μηχανογραφικού, 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 
την υποβολή του μηχανογραφικού… 

2. Ποια στάση να κρατήσω απέναντι στο παιδί μου, αν έχει γράψει άσχη-
μα; Καλό είναι να αποφεύγετε την κριτική και τον καταλογισμό ευθυνών, 
όπως επίσης και τη σύγκριση με φίλους ή συμμαθητές που τα πήγαν 
καλύτερα. Η επικριτική τάση δε βοηθά σε τίποτα και οι εξετάσεις είναι 
πλέον παρελθόν. Για την ώρα πρέπει να θεωρήσετε δεδομένα τα αποτε-
λέσματα, και ο βασικός σας στόχος θα πρέπει να είναι η στήριξη του παι-
διού σας, ώστε να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές με τα δεδομένα 
μόρια που έχει συγκεντρώσει (δηλαδή επιλογή σχολής που ως ακαδη-
μαϊκή και επαγγελματική πραγματικότητα να ενδιαφέρει το παιδί σας).

3. Μην αναζητείτε εναλλακτικές λύσεις (σπουδές σε κολέγιο, εξωτερικό 
κ.τ.λ.) κατά την περίοδο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού: Αποπρο-
σανατολίζει πλήρως τη συζήτηση για τη συμπλήρωση του μηχανογραφι-
κού και δημιουργεί μία αίσθηση ότι η συμπλήρωση ως διαδικασία είναι 
περιττή. Υπάρχει όλος ο χρόνος μετά τη συμπλήρωση του μηχανογρα-
φικού για αναλυτική συζήτηση και εξέταση όλων των εναλλακτικών λύ-
σεων. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων 
κατά την διάρκεια υποβολής του μηχανογραφικού περισσότερο βλάπτει, 



παρά ωφελεί. 

Στην περίπτωση που επιθυμούμε άμεση εισαγωγή τον Σεπτέμβριο του 
2015 σε σχολή του αντικειμένου που μας ενδιαφέρει, στο τέλος του οδη-
γού υπάρχει μία πρώτη εισαγωγή σε εναλλακτικές επιλογές σπουδών. 

4. Μπορώ να υποβάλλω εγώ το μηχανογραφικό, αντί για το παιδί μου; 
Θεωρητικά ο οποιοσδήποτε, εάν έχει τον κωδικό υποψηφίου (βρίσκε-
ται στο «καρτελάκι» που χρησιμοποιούσε το παιδί σας στις εξετάσεις, 
συνήθως και στη βεβαίωση βαθμού πρόσβασης), όπως επίσης και τον 
κωδικό πρόσβασης στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, μπορεί να 
υποβάλλει το μηχανογραφικό. Αν το παιδί σας δεν έχει παραλάβει κω-
δικό λόγω ασθενείας ή ταξιδίου για παράδειγμα, συνήθως τα σχολεία 
ζητούν εξουσιοδότηση (από το μαθητή προς τρίτο, ακόμη και το 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 εξουσιοδότηση για παραλαβή του κωδικού πρό-
σβασης από το σχολείο.

5. Τι είναι το μηχανογραφικό; Μία ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης 
προσωπικών στοιχείων και δήλωσης σειράς προτίμησης σχολών (σε ποια 
σχολή θέλω να περάσω και με ποια σειρά προτίμησης).

6. Το μηχανογραφικό της Κύπρου είναι άλλο; Δε δηλώνω από το ελληνικό 
μηχανογραφικό και σχολές κρατικών πανεπιστημίων Κύπρου; Μπορεί να 
θυμάστε πολύ παλιά μηχανογραφικά, όπου πράγματι, μαζί με τις σχολές 
των ελληνικών ΑΕΙ-ΤΕΙ δηλώνονταν και τα τμήματα της Κύπρου. Εδώ και 
λίγα χρόνια πρέπει να γίνεται ξεχωριστό μηχανογραφικό (έντυπο) προς 
τα κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου από όποιον ενδιαφέρεται να σπου-
δάσει στα κρατικά πανεπιστήμια της. Μετράει μόνο ο βαθμός πρόσβα-
σης. Προσοχή στις προθεσμίες, συνήθως δεν είναι ίδιες με εκείνες του 
«ελληνικού» μηχανογραφικού.

7. Είναι δύσκολη η υποβολή του μηχανογραφικού; Θα χρειαστούμε βο-
ήθεια; Το «τεχνικό» κομμάτι συμπλήρωσης του μηχανογραφικού είναι 
εύκολο και δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία για όποιον έχει 
μια σχετική εξοικείωση με χρήση υπολογιστών και διαδικτύου.



Το «ουσιαστικό» κομμάτι της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού (ηλε-
κτρονικά ή σε ένα πρόχειρο έντυπο) πολλές φορές παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρη δυσκολία, γιατί αναγκάζει τον υποψήφιο να ιεραρχήσει τις προτιμή-
σεις του, να λάβει υπόψη του σχολές από δύο πεδία και συγχρόνως να 
ξεκαθαρίσει σε ποιες πόλεις θέλει και μπορεί να πάει για σπουδές. 

Ο μέσος υποψήφιος, που συναντούμε κάθε χρόνο, συνήθως δηλώνει πε-
ρίπου 50 σχολές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει «δουλέψει» τόσο το 
μηχανογραφικό του, ώστε να βάλει σε σειρά, μία προς μία, 50 σχολές 
με τα δικά του κριτήρια. Για αυτό το λόγο λοιπόν, πολλοί υποψήφιοι πε-
ριγράφουν τη διαδικασία του μηχανογραφικού ως την πιο πιεστική και 
αγχωτική, ακόμη και από αυτή των πανελληνίων.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να κρατήσετε αντίγραφο του οριστικοποι-
ημένου μηχανογραφικού (μηχανογραφικό με αριθμό πρωτοκόλλου). 
Εκτός του ότι αποτελεί το μόνο «αποδεικτικό» στοιχείο υποβολής, απο-
τελεί και την επιβεβαίωση της υποβολής. Όσο και αν φαίνεται περίεργο 
κάθε χρόνο, συναντούμε τουλάχιστον 1-2 περιπτώσεις υποψηφίων που 
δεν κράτησαν αντίγραφο, γεγονός που στη συνέχεια αποδείχτηκε ολέ-
θριο γιατί έγινε κάποιο λάθος στη διαδικασία υποβολής και έχασαν μία 
χρονιά, αφού κατά το σύστημα, δεν υπέβαλαν ποτέ μηχανογραφικό.

8. Τι είναι η σειρά προτίμησης; Στο μηχανογραφικό δε δηλώνουμε απλά 
σε ποιες σχολές θέλουμε να περάσουμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι 
να τις δηλώσουμε με αριθμό σειράς, ξεκινώντας από το 1 και συνεχί-
ζοντας, ακόμη και αν δηλώσουμε δεύτερο πεδίο, στρατιωτικές, αστυνο-
μικές, ακαδημίες ναυτικού. Η σειρά προτίμησης είναι δεσμευτική, δεν 
αλλάζει μετά την πάροδο προθεσμίας για την υποβολή του μηχανογρα-
φικού. Η σειρά παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί πάντα περνάει κανείς στην 
πρώτη σχολή που έχει δηλώσει, αρκεί βέβαια να πιάνει τη βάση της. Σε 
γενικές γραμμές ισχύει ο κανόνας: περνάω στην πρώτη σχολή που δηλώ-
νω, αρκεί να πιάνω τη βάση της. Αν δεν πιάνω τη βάση της πρώτης μου 
επιλογής, περνάω στην επόμενη προτίμηση, της οποίας πιάνω τη βάση. 
Επομένως δεν επιλέγω τον Σεπτέμβρη μία από τις σχολές, των οποίων 
«πιάνω» τις βάσεις.

9. Τι είναι τα επιστημονικά πεδία; 5 ομάδες σχολών, που περιέχουν σχο-
λές που ανήκουν στο ευρύτερο αντικείμενο του πεδίου, κατηγοριοποιη-
μένες από το Υπουργείο Παιδείας:



1Ο Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Ξένες Φιλολογίες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπα-
νικά)

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

Παιδαγωγικά (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ειδική αγωγή)

Γυμναστικές Ακαδημίες

Θέατρο, Θεατρικές σπουδές

Θεολογία – Κοινωνική Θεολογία

Φιλολογία (ΦΠΨ, Ελληνική, Ιστορικό Αρχαιολογικό, Φιλοσοφία)

Κοινωνιολογία

Πολιτική Επιστήμη

Ψυχολογία 

Μεθοδολογία της Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης (προσο-
χή!)

Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης

Νομική

Μεσογειακές Σπουδές

Μουσικές Σπουδές

Μετάφραση και Διερμηνεία

Εκπαιδευτική – Κοινωνική Πολιτική στη Θεσσαλονίκη – Ειδική 
Αγωγή



Εκπαιδευτική – Κοινωνική Πολιτική στην Κόρινθο (προσοχή!!! 
δεν είναι το ίδιο με τη σχολή της Θεσσαλονίκης)

Σλαβικές Σπουδές (Αθήνα – το τμήμα στην Θεσσαλονίκη έχει και 
οικονομικό χαρακτήρα)

Κινηματογράφος

Αρχειονομία – Βιβλιοθηκονομία – Μουσειολογία στην Κέρκυρα

Τουρκικές Σπουδές

Κοινωνική Διοίκηση – κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, Κομο-
τηνή

Τέχνες Ήχου και Εικόνας στην Κέρκυρα

Δημόσια Διοίκηση – Πάντειο

Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές – Πειραιά ή Πάντειο

Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές Σπουδές – Θεσσαλονίκη

Πολιτισμική Τεχνολογία & Επικοινωνία – Μυτιλήνη

ΤΕΙ Επικοινωνίας

2Ο Πεδίο: Θετικές Επιστήμες 

Μαθηματικό

Στατιστική

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ή & Φυσικές Επιστήμες)

Φυσικό

Χημικό



Βιολογικό

Τεχνολογία Τροφίμων

Γεωγραφία

Γεωλογία

Γεωπονία

Γυμναστική Ακαδημία

Παιδαγωγικά

Επιστήμες της Θάλασσας

Κινηματογράφος

Μεθοδολογία της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

Μουσικές Σπουδές

Τμήμα Περιβάλλοντος

Πληροφορική

ΑΕΝ

3Ο Πεδίο: Επιστήμες Υγείας 

Ιατρική

Οδοντιατρική

Κτηνιατρική

Νοσηλευτική

Φαρμακευτική



Βιολογικό

Τεχνολογία Τροφίμων

Διαιτολογία (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Παραϊατρικά επαγγέλματα, ΤΕΙ

Νοσηλευτική

Οπτική

Οδοντοτεχνική

Λογοθεραπεία

Φυσιοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ακτινολογία

Μαιευτική

Αισθητική

Δημόσια Υγεία

4Ο Πεδίο: Τεχνολογικές Επιστήμες 

Αγρονόμοι - Τοπογράφοι

Γεωπονία

Αρχιτεκτονική

Βιολογικές εφαρμογές

Επιστήμη Τροφίμων



Τεχνολογία Υλικών

Πληροφορική

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Ναυπηγοί

Τμήμα Περιβάλλοντος

Πολιτικοί Μηχανικοί

Τέχνες & Ήχος

Χημικοί Μηχανικοί

ΑΕΝ

Βιομηχανική διοίκηση & τεχνολογία 

Διοικητική επιστήμη & τεχνολογία (Αθήνα)

Εφαρμοσμένη πληροφορική (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 
Εφαρμοσμένης πληροφορικής ή Διοίκησης τεχνολογίας)

Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

TEI Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΕΙ Διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού

5Ο Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης 

Οικονομικές Επιστήμες

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία



Δημόσια Διοίκηση

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Διοίκηση Επιχ. Αγροτικών Προϊόντων

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Ναυτιλιακά

Οργάνωση & Διαχείριση Αθλητισμού

Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη

Στατιστική & Ασφαλιστική

Χρηματοοικονομική & Τραπεζική

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

Βαλκανικές Σλαβικές & Ανατολικές Σπουδές

Οικονομική Ανάλυση

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών

Αγροτική Ανάπτυξη στην Ορεστιάδα

Αγροτική Οικονομία & Ανάπτυξη, Αθήνα

Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Αγρίνιο

ΤΕΙ Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Καστοριά



10. Πώς υπολογίζονται τα μόρια για τον υποψήφιο Γενικού Λυκείου και 
γιατί δεν είναι ίδια σε 2 πεδία;

Ο τρόπος υπολογισμού έχει ως εξής:

1. Πολλαπλασιάζουμε το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (ΓΒΠ) με το 8 (π.χ. 
15,1 x 8). Τον βρίσκουμε από τη βεβαίωση βαθμού πρόσβασης, που χο-
ρηγεί το σχολείο. Πολλοί μπερδεύουν το 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 χρησιμοποιείτε τη βεβαίωση που παρέχεται από το σχολείο.

Αν παρόλα αυτά πρέπει να υπολογίσουμε μόνοι μας το βαθμό πρόσβα-
σης, επιβάλλεται να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Να βρούμε το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των 2 τετραμήνων ανά 
μάθημα

Να προσαρμόσουμε τον προφορικό βαθμό βάσει του γραπτού, έτσι 
ώστε να μην υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη απόκλιση από 2 μονάδες 
(αν π.χ. έχω προφορικά 20 και γράψω 8, τα προφορικά μου θα γίνουν 10, 
8+2=10) 

Να πολλαπλασιάσουμε τον αναπροσαρμοσμένο προφορικό με 0,3 και 
τον γραπτό με 0,7

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το παρακάτω εργαλείο:

http://sep4u.gr/moria2/

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

http://sep4u.gr/moria2


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  
Στατιστικής (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 
Επιστήμες

Μαθηματικά  
και Στοιχεία  
Στατιστικής (0,9)
Νεοελληνική  
Γλώσσα (0,4)
(Γενικής Παιδείας)

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

5ο Επιστήμες  
Οικονομίας  
& Διοίκησης;

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

Πολλαπλασιάζουμε το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας με το συ-
ντελεστή του (π.χ. 15 x 1,3)

3. Πολλαπλασιάζουμε το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας με το 
συντελεστή του 

 (π.χ. 14 x 0,7)

4. Προσθέτουμε τα τρία γινόμενα

5. Πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα με το 100



Στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να επιλέξει σχολές από πεδίο 
για το οποίο έχει δώσει πανελλαδικά μαθήματα αντικατάστασης, οι συ-
ντελεστές 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 μα-
θημάτων βαρύτητας το βαθμό του ειδικού μαθήματος αφού τον έχουμε 
πολλαπλασιάσει με τον συντελεστή του (που μπορεί να είναι 1 ή 2). Έπει-
τα πολλαπλασιάζουμε και πάλι με το 100.

Παράδειγμα:

Έστω ότι ένας μαθητής είναι θεωρητικής κατεύθυνσης με ΓΒΠ 15,1 και με 
επίδοση στα Αρχαία Ελληνικά 16 και στην Ιστορία 17. Τα μόριά του για το 
1ο επιστημονικό πεδίο θα υπολογιστούν ως εξής:

1. 15,1 x 8 = 120,8

2. 16 x 1,3 =20,8

3. 17 x 0,7 = 11,9

4. 120,8 + 20,8 +11,9 = 153,5

5. 153,5 x 100 = 15.350 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 χρησιμοποιήσουμε τα μαθήματα αντικατά-
στασης με τους δικούς τους συντελεστές. Τη Βιολογία δηλαδή και την 
Νεοελληνική Γλώσσα. Έστω ότι έχει πάρει βαθμούς 14 και 13 αντίστοιχα. 
Έτσι, ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής:

1. 15,1 x 8 = 120,8

2. 14 x 0,9 =12,6

3. 13 x 0,4 = 5,2



4. 120,8 + 12,6 + 5,2 = 138,6

5. 138,6 Χ 100 = 13.860 μόρια για το 3ο επιστημονικό πεδίο

Τα μόρια είναι διαφορετικά ανά πεδίο (στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων), με δεδομένο ότι τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά κανόνα 
είναι διαφορετικά, ανάλογα με το συνδυασμό πεδίου και κατεύθυνσης 
του υποψηφίου.

11. Πώς υπολογίζονται τα μόρια για υποψήφιο ΕΠΑ.Λ.;

Τα μόρια για τους υποψήφιους ΕΠΑ.Λ. υπολογίζονται με διαφορετικό 
τρόπο, δηλαδή:

Μάθημα
Βαθμός 

Α’ Βαθμολογητή
Βαθμός 

Β’ Βαθμολογητή
Μόρια

Μαθηματικά 80 75 (80+75)x1,5= 232,5

Νεοελληνική 
Γλώσσα

60 63 (60+63)x1,5= 184,5

1Ο Μάθημα Ειδι-
κότητας

80 90 (80+90)x3,5= 595

2Ο Μάθημα Ειδι-
κότητας

85 84 (85+84)x3,5= 591,5

Σύνολο μορίων (άριστα τα 2.000 μόρια): 1603,5

12. Πόσα πεδία/σχολές μπορεί να δηλώσει κάποιος; Με το υπάρχον σύ-
στημα μπορεί κάποιος να δηλώσει όσες σχολές θέλει (και το σύνολο ακό-
μα), από 1 ή 2 πεδία.

13. Είναι δυνατή η επιλογή όποιων πεδίων θέλει το παιδί μου; Θεωρητικά 
ναι, πρακτικά, όχι ακριβώς. Περιορίζεται από τα μαθήματα που έχει δώ-
σει πανελλαδικά το παιδί σας. Ακόμη και στην περίπτωση που έχει δώ-
σει τα πανελλαδικά μαθήματα που χρειάζονται, μπορεί η πρόσβαση στο 
αντίστοιχο πεδίο να μην είναι συμφέρουσα (λιγότερα μόρια, μικρότερες 
πιθανότητες επιτυχίας). Για παράδειγμα, κάποιος από τη θεωρητική κα-
τεύθυνση με μέτρια μόρια έχει πολύ περιορισμένες επιλογές με πιθα-
νότητες επιτυχίας στο 3ο πεδίο, των Επιστημών Υγείας (συνήθως στο 3ο 
πεδίο κατευθύνονται απόφοιτοι θετικής με υψηλά μόρια).



14. Αν το παιδί μου έχει δώσει ειδικά μαθήματα (π.χ. ξένη γλώσσα, σχέ-
διο) αυξάνονται τα μόριά του; Ναι, αυξάνονται, αλλά μόνο για τις σχο-
λές που προαπαιτούν την εξέταση του ειδικού μαθήματος. Αν δηλαδή 
έχει δώσει σχέδιο (λόγω Αρχιτεκτονικής) και δηλώσει και τη σχολή Πολι-
τικών Μηχανικών, αν και είναι συναφείς σχολές, τα μόρια του σχεδίου θα 
μετρήσουν μόνο για την Αρχιτεκτονική.

15. Αν δηλώσει το παιδί μου όλες τις σχολές 2 πεδίων, δε θα είναι βέβαιο 
ότι θα περάσει κάπου;

Σε γενικές γραμμές με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται κάθε πιθανότητα 
να περάσει κάπου. Ωστόσο, δεν εξασφαλίζεται το γεγονός ότι το παιδί 
σας θα περάσει σε μία σχολή, που το ενδιαφέρει και που θα μπορέσει 
να του δώσει επαγγελματική διέξοδο σε έναν τομέα ανάλογο των ενδι-
αφερόντων του. 

16. Πόσο κοστίζει η φοίτηση ενός παιδιού στην επαρχία (σε πόλη στην 
οποία δεν έχουμε σπίτι, συγγενείς κ.τ.λ.) και ποιες εναλλακτικές υπάρ-
χουν; Το κόστος γενικά ποικίλει σε μεγάλο βαθμό. Ενδεικτικά, όμως θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι για ένα παιδί, που περνά σε μια άλλη πόλη 
και ενοικιάζει σπίτι, το συνολικό κόστος δύσκολα θα είναι μικρότερο από 
800-1.000 το μήνα, περίπου 10.000 – 12.000 ετησίως. 

Το κόστος αυτό προκύπτει, έχοντας λάβει υπόψη μας μέσους όρους από 
φοιτητές που σπουδάζουν εκτός της πόλης τους. Για παράδειγμα, το ελά-
χιστο κόστος φοίτησης θα μπορούσε να αναλυθεί ως εξής:

 z Ενοίκιο κατοικίας, κοινόχρηστα, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο: 250-
350 ευρώ το μήνα

 z Διατροφή και καθημερινά μικροέξοδα: 300-400 ευρώ το μήνα

 z Μετακινήσεις, προσωπικά έξοδα ψυχαγωγίας: 100-250 ευρώ 
το μήνα

 z Λοιπά έξοδα: 150 ευρώ το μήνα

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. Συνήθως, 
μιλώντας για το μέσο όρο, μία 4ετής σχολή ολοκληρώνεται σε 4,5-5 έτη, 
με αποτέλεσμα να αυξάνεται ανάλογα το κόστος.

Ειδικά για πόλεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν εστίες, οι θέσεις 
συνήθως είναι λιγότερες από τη ζήτηση και συνήθως οι πιθανότητες δεν 
είναι αισιόδοξες. Παρόλα αυτά, προτείνουμε πάντοτε στους υποψηφί-
ους να μην αγνοούν τις εστίες σαν λύση και να κάνουν αίτηση, ακόμη και 
αν οι πιθανότητές τους είναι λίγες (οι προθεσμίες κατά κανόνα ανακοι-
νώνονται μετά τις έγγραφές).

Η πραγματοποίηση σπουδών στην επαρχία, θέλει μια σχετική προσοχή. 
Να σας εξηγήσουμε ποιες είναι οι πιο συχνές περιπτώσεις που βλέπου-
με:

 z Περνάει κάποιος σε σχολή που τον ενδιαφέρει αλλά η σχολή 
βρίσκεται μακριά από την πόλη κατοικίας του. Αν το οικονο-
μικό δεν είναι πρόβλημα και η σχολή δεν έχει σοβαρά οργα-
νωτικά προβλήματα, τότε η επαρχία αποτελεί μια πολύ καλή 
επιλογή.

 z Περνάει κάποιος σε σχολή που τον ενδιαφέρει, αλλά αποδει-
κνύεται ότι η σχολή αντιμετωπίζει σοβαρά οργανωτικά προ-
βλήματα. Προκύπτουν λοιπόν τα εξής ερωτήματα: αξίζει να 
συνεχίσει κάποιος τις σπουδές του σε ένα τμήμα με σοβαρά 
προβλήματα τα οποία για παράδειγμα θα επιμήκυναν το χρό-
νο ολοκλήρωσης των σπουδών του και το κόστος κατά 1 ή 2 
χρόνια με 10.000-20.000 ευρώ αντίστοιχα; Αξίζει τον κόπο να 
σκεφτεί και εναλλακτικές λύσεις; Στο παρελθόν υπήρξαν πολ-
λές τέτοιες περιπτώσεις, με «προβληματικά» τμήματα που 
τελικά συγχωνεύτηκαν ή καταργήθηκαν (στα πλαίσια του σχε-
δίου Αθηνά) 

 z Περνάει κάποιος σε μια σχολή στην επαρχία, που όμως δεν 
είναι ακριβώς αυτό που ήθελε. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί 
η ψυχολογία. Κάποιος δεν έπιασε τα ανάλογα μόρια για ψυχο-
λογία, πέρασε όμως σε τμήμα κοινωνιολογίας στην επαρχία. 
Να πάει; Αν το οικονομικό δεν αποτελεί πρόβλημα, μπορεί να 



απευθυνθεί στο εξωτερικό, αφού με τα ίδια χρήματα που θα 
του κόστιζε η ελληνική σχολή στην επαρχία (για μια σχολή που 
δεν την ήθελε απόλυτα), στο εξωτερικό θα σπουδάσει αυτό 
ακριβώς που θέλει (και τελειώνει ακριβώς στον προβλεπόμε-
νο χρόνο σπουδών, στις περισσότερες περιπτώσεις).

 z Πιο ακραίο παράδειγμα θα αποτελούσε κάποιος που ήθελε 
οπωσδήποτε ψυχολογία, αλλά βρέθηκε π.χ. σε ένα τμήμα ΤΕΙ 
Βρεφονηπιοκομίας στην επαρχία. Μπορεί το τμήμα να είναι 
εξαιρετικό, «συμφέρει» όμως τον επιτυχόντα του παραδείγ-
ματός μας (που ήθελε ψυχολογία) να το τελειώσει, ειδικά 
όταν με τα ίδια χρήματα μπορεί να αναζητήσει σπουδές ψυ-
χολογίας στο εξωτερικό;

17. Στις στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές, όπως και στις σχολές του 
Εμπορικού Ναυτικού, υπάρχει αντίστοιχα κόστος ενοικίασης σπιτιού, 
διατροφής κτλ; Ουσιαστικά στις περισσότερες σχολές, οι φοιτητές είναι 
εσώκλειστοι. Επομένως η στέγαση και η σίτιση παρέχονται από την σχο-
λή. Με δεδομένο ότι οι περισσότερες σχολές της κατηγορίας βρίσκονται 
στην επαρχία, οπωσδήποτε υπάρχει κάποιο πρόσθετο κόστος (π.χ. των 
μετακινήσεων), αλλά ασφαλώς πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με μία 
«πολιτική» σχολή στην επαρχία, όπου όλα τα έξοδα επιβαρύνουν τον 
υποψήφιο και την οικογένειά του. Ειδικά οι σχολές Εμπορικού Ναυτικού 
σε 2 πόλεις, Ασπρόπυργο και Μηχανιώνα, δεν παρέχουν εστία, οπότε 
αναγκαστικά θα πρέπει να αναζητήσει στέγη ο υποψήφιος που θα περά-
σει στην αντίστοιχη πόλη.

18. Το παιδί μου ήθελε Νομική, αλλά δεν έχει πιθανότητες ούτε για την Κο-
μοτηνή. Ίσως πιάσει Πολιτικές Επιστήμες. Να την ξεχάσει την Νομική; 
Είναι πολύ σύνηθες πρόβλημα. Υπάρχει όμως μία εναλλακτική λύση: Ολο-
κλήρωση 1ου ή και 2ου έτους σπουδών σε τμήμα Πολιτικών Επιστημών 
(περνώντας όσο το δυνατό περισσότερα μαθήματα) και μεταφορά των μα-
θημάτων σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, σε πρόγραμμα Νομικής 
(ελληνικό δίκαιο), αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Μειονέκτημα βέβαια, 
είναι το κόστος των σπουδών και της διαμονής (συγκρίσιμο όμως, με το να 
περνούσε το παιδί σας σε πόλη μακριά από τη μόνιμη κατοικία σας). 

Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι, αν πράγματι θέλουμε τη Νομική 
όσο τίποτα άλλο και μπορούμε να ανταποκριθούμε στα κόστη σπουδών 



της επαρχίας - Κύπρου, πρέπει να συμπληρώσουμε ανάλογα το μηχανο-
γραφικό, ώστε να εξαντλήσουμε κάθε περίπτωση «διεξόδου» προς τη Νο-
μική. 

Αυτό περιλαμβάνει όλες τις νομικές σχολές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κο-
μοτηνή), τις σχολές Νομικής της Κύπρου (στο κρατικό πανεπιστήμιο, 
μέσω του μηχανογραφικού της Κύπρου), τα τμήματα Πολιτικών Επιστη-
μών σε Αθήνα και επαρχία, με την προοπτική ολοκλήρωσης σπουδών 
στην Κύπρο, σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. (Αν πραγματικά σας ενδιαφέρει 
η προοπτική συνέχισης σπουδών στην Κύπρο, θα ήταν πολύ χρήσιμο να 
επικοινωνήσετε προκαταβολικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της και να 
επιλέξετε σχολές που να σας δίνουν το περιθώριο για όσο το δυνατό 
περισσότερες μεταφορές μαθημάτων).

Διευκρινίζουμε ότι η λύση της μεταφοράς μαθημάτων εφαρμόζεται και 
από άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και όχι μόνο της Κύπρου. Ειδικά 
για τη Νομική, η Κύπρος φαίνεται να αποτελεί εξαιρετική επιλογή λόγω 
απόστασης, κόστους αλλά και προγράμματος σπουδών σε Ελληνικό Δί-
καιο (σχεδόν όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου προσφέρουν 
σπουδές Νομικής σε Ελληνικό Δίκαιο). Μέχρι τη στιγμή που ολοκληρωνό-
ταν ο παρών οδηγός, δε γνωρίζαμε πανεπιστήμια σε κάποια άλλη χώρα 
που να παρέχουν σπουδές νομικής σε Ελληνικό δίκαιο πλην της Κύπρου. 
Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι αρκετά κοντά στο Ελληνικό δίκαιο, θε-
ωρείται το Γερμανικό, ωστόσο τα γερμανικά πανεπιστήμια ζητούν εξαι-
ρετική γνώση της γλώσσας, προϋπόθεση που περιορίζει πολύ τον αριθμό 
των ελλήνων φοιτητών που κατευθύνονται σε γερμανικά πανεπιστήμια.

19. Το παιδί μου έκανε οριστικοποίηση του μηχανογραφικού του, αλλά 
στη συνέχεια ανακαλύψαμε ότι έχει κάνει λάθος ή ότι έχει αλλάξει προ-
τιμήσεις. Μπορούμε να κάνουμε διόρθωση; Αν δεν έχει περάσει η προ-
θεσμία υποβολής μηχανογραφικού, μπορεί το παιδί σας να απευθυνθεί 
στο σχολείο του και να «ξεκλειδώσει» το μηχανογραφικό.1 Μπορείτε να 
κάνετε όποια αλλαγή θέλετε και να το οριστικοποιήσετε πάλι. Αν έχει πε-
ράσει η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού, δεν μπορείτε να κάνετε 
καμία αλλαγή. (Το 2014 δόθηκε η δυνατότητα2, μετά τη λήξη προθεσμίας 
του μηχανογραφικού, να στείλει ο υποψήφιος fax στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, προκειμένου να διαγράψει κάποια από τις επιλογές του. Προσοχή, ο 
υποψήφιος δεν μπορούσε ούτε να προσθέσει σχολές, ούτε να αλλάξει τη 
σειρά προτίμησης, παρά μόνο να αφαιρέσει σχολές).



20. Τι είναι / τι σημαίνει βάση σχολής; Είναι τα μόρια του τελευταίου εισα-
κτέου σε μια σχολή (δηλαδή αν παίρνει μια σχολή 103 φοιτητές, τα μόρια 
του 103ου ορίζουν τη βάση της σχολής), τη χρονιά στην οποία αναφέρο-
νται οι βάσεις που βλέπετε. Ας δούμε ένα πραγματικό παράδειγμα, το 
2014 το τμήμα Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας είχε βάση 18.245 
μόρια και 112 επιτυχόντες. Τα μόρια του 112ου αποτέλεσαν τη βάση, οι 
υπόλοιποι 111 που πέρασαν σε αυτό, είχαν συγκεντρώσει υψηλότερα 
μόρια. Συνήθως, οι βάσεις σε έντυπα, εφημερίδες που θα δείτε μέχρι 
τον Ιούνιο – Ιούλιο του ’15, αφορούν το 2014 (ίσως και παλαιότερα έτη) 
και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρονται στις βάσεις του 2015, όταν η 
διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού είναι ακόμα σε εξέλιξη. 

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

 z Αύξηση εισακτέων (κάτω οι βάσεις) - μείωση εισακτέων (πάνω 
οι βάσεις),

 z Δυσκολία θεμάτων (εύκολα θέματα - ανεβαίνουν οι βάσεις και 
το αντίθετο),

 z Πόσοι υποψήφιοι (και με πόσα μόρια) διαλέγουν μία σχολή (τε-
λείως αστάθμητος παράγοντας, αλλάζει από χρονιά σε χρονιά),

 z Τάσεις προτίμησης κάποιων σχολών (π.χ. παλαιότερα τα παι-
δαγωγικά, τα τελευταία χρόνια η ψυχολογία, οι σχολές ηλε-
κτρολόγων μηχανικών, η ειδική αγωγή),

 z Η οικονομική κρίση (πιο δύσκολη η δήλωση σχολών στην 
επαρχία, δήλωση σχολών που για τους υποψήφιους έχουν 
άμεσες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, άνοδος 
σε σχολές σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη)

22. Πως μπορώ να ξέρω ποιες σχολές έχουν καλές επαγγελματικές προ-
οπτικές; 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 περιγράψουμε μερικές 
βασικές ιδέες για επαγγέλματα με προοπτική:

 z Προσοχή στα επαγγέλματα με αντικείμενο απασχόλησης μόνο 



στο Δημόσιο. Καλό είναι,ακόμα και αν προτιμούμε επαγγέλ-
ματα με κύριο χώρο απασχόλησης στο Δημόσιο, να διαλέξου-
με σχολές που να έχουν διέξοδο και στον ιδιωτικό τομέα. 

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

 z Υπάρχουν αρκετές μελέτες, που περιγράφουν ποιοι κλάδοι 
της ελληνικής οικονομίας θα ήταν λογικό να αναπτυχθούν τα 
επόμενα χρόνια. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις αυτές, όλα 
τα σχετικά και περιφερειακά επαγγέλματα θα περιμένει κα-
νείς να ωφεληθούν.

 z Καλό είναι να θυμόμαστε ότι σε όλα τα πεδία υπάρχουν σχο-
λές, ακόμη και με πολύ χαμηλά μόρια, που θα μπορούσαν να 
παρέχουν πολύ καλές δυνατότητες αποκατάστασης, σε συν-
δυασμό με κάποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο (ξένη γλώσσα, 
μεταπτυχιακό κτλ).

 z Στην εποχή μας, η έννοια του πτυχίου αρχίζει να γίνεται «ξε-
περασμένη». Στον ιδιωτικό τομέα, κανείς δε θα προσλάβει 
έναν εργαζόμενο με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο που έχει. 
Σε πολλά αντικείμενα σπουδών, οι εξελίξεις μπορεί να είναι 
τόσο ραγδαίες που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το πτυχίο μετά 
από κάποια χρόνια, γιατί πολύ απλά έχει ξεπεραστεί (υπό την 
έννοια ότι έχουμε αντικείμενα εργασίας που μπορεί να μην 
σχετίζονται με τυπική εκπαίδευση αλλά περισσότερο με επαγ-
γελματικές εξειδικεύσεις). Η επαγγελματική κατάρτιση πλέον 
δεν περιορίζεται στο πτυχίο αλλά σε ένα ευρύτερο σύνολο, 
όπως πτυχίο, προσωπικές ικανότητες, ξένες γλώσσες, ενημέ-
ρωση για εξελίξεις γύρω από το αντικείμενο εργασίας (π.χ. 
σκεφτείτε ένα λογιστή, που δεν ενημερώνεται για θέματα φο-
ρολογίας, σε λίγους μήνες δε θα ξέρει τι ισχύει και τι όχι ή 
έναν μηχανικό που δεν ενημερώνεται για νέες εξελίξεις, στον 
τομέα του ή έναν επαγγελματία πληροφορικής που μετά την 
αποφοίτησή του δε θα ενημερώνεται για εξελίξεις στο αντι-
κείμενό του). 



 z Σε πολλά δημοσιεύματα θα δείτε να αναφέρονται επαγγέλ-
ματα με μεγάλη ζήτηση στο μέλλον ή επαγγέλματα, που σύμ-
φωνα με μελέτες και έρευνες παρουσιάζουν υπερπληθώρα 
αποφοίτων σχετικών σχολών. Ένα τέτοιο κλασικό παράδειγμα 
είναι οι γεωπόνοι. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται περίεργο, είναι 
όμως; Σε πολλές σχολές τα προηγούμενα χρόνια κατευθύνο-
νταν υποψήφιοι με πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό, πολλοί δη-
λαδή γίνονταν π.χ. γεωπόνοι, αποσκοπώντας σε μία θέση στο 
δημόσιο τομέα, στην Αγροτική τράπεζα (που δεν υπάρχει πλέ-
ον) ή στη λειτουργία επιχείρησης εμπορίας φυτοφαρμάκων 
(λόγω της επικινδυνότητας, μόνο γεωπόνοι έχουν δικαίωμα 
να διαθέτουν φυτοφάρμακα). Εντούτοις, οι μελέτες περιγρά-
φουν κάτι άλλο (δε θέλουμε γεωπόνους για πώληση φυτο-
φαρμάκων ή για το δημόσιο), ότι δηλαδή η αγορά είναι πολύ 
πιθανό να χρειαστεί στο μέλλον γεωπόνους, που θα μπορούν 
να βοηθήσουν στη βελτίωση της καλλιέργειας συγκεκριμέ-
νων προϊόντων. Αυτό που λείπει από την αγορά, δεν είναι 
γεωπόνοι γενικά, αλλά γεωπόνοι με εξειδικευμένη γνώση σε 
συγκριμένες καλλιέργειες, είδη, τεχνικές που θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν τον κορμό της ελληνικής γεωργίας (π.χ. κάντε 
μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για γεωπόνο εξειδικευμένο σε 
καλλιέργεια ελιάς, παραγωγή ελιάς ή ελαιολάδου και θα βρεί-
τε ελάχιστους έως κανένα).

 z Σκεφτείτε ακόμη, πως αυτό που πραγματικά θα μας ενδιέφε-
ρε, είναι να υπάρχει ζήτηση σε ένα επαγγελματικό αντικείμε-
νο, όχι μόνο όταν το παιδί σας θα βρεθεί στην αγορά εργασία, 
ως νέος απόφοιτος, αλλά για τα επόμενα 20-40 χρόνια, που 
θα διαρκέσει ο εργασιακός του βίος. Δύσκολα, θα μπορούσε 
κανείς να κάνει «ασφαλείς» προβλέψεις για τόσο μεγάλο δι-
άστημα και ακόμη πιο δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί 
κάποιος ένα επάγγελμα που θα «αντέξει» τις ισχυρές αλλαγές 
που διέπουν την αγορά εργασίας τόσο για το παρόν όσο και 
τα επόμενα χρόνια.

 z Πολλά νέα παιδιά σκέφτονται την πιθανότητα εργασίας στο 
εξωτερικό. Οι εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά εργασίας δε 
δίνουν καμία χρήσιμη πληροφορία σε αυτήν την περίπτωση. 
Αντίθετα, σχολές με «απαισιόδοξες » προοπτικές στην ελληνι-



κή αγορά, μπορεί να έχουν εξαιρετικές δυνατότητες εργασίας 
στο εξωτερικό (π.χ. «κλασικές» θετικές επιστήμες: μαθηματι-
κά, φυσική, χημεία, βιολογία ή ακόμη και σχολές όπως γεω-
λογίας, γεωγραφίας, ορυκτών πόρων, μεταλλειολόγων μηχα-
νικών).

 z Πολλοί από μας, ακούγοντας για κάποιες σχολές, αναζητού-
με απόφοιτους σχετικών σχολών στο ευρύτερο αντικείμενο, 
για να έχουμε μια καλύτερη ιδέα των σπουδών αλλά και των 
επαγγελματικών προοπτικών στο αντίστοιχο τμήμα. Γενικά 
δεν είναι κακή ιδέα. Ειδικότερα όμως, μπορεί να αποδειχθεί 
παραπλανητική. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα 
υποψηφίων, που πέρασαν σε μια σχολή υψηλού κύρους, η 
οποία τελικά δεν τους ενδιέφερε. Αντιμετώπισαν πολύ «επι-
φανειακά» τις σπουδές τους και την επαγγελματική τους 
αποκατάσταση, αναζητώντας συνήθως τελείως διαφορετική 
επαγγελματική πορεία από τις σπουδές τους (π.χ. απόφοιτοι 
νομικής που έγιναν ενδυματολόγοι, κριτικοί τέχνης, απόφοι-
τοι πολυτεχνείου που έγιναν ψυχολόγοι κτλ). Από κάποιον, 
που τελείωσε μια σχολή που δεν τον «ενδιέφερε», δύσκολα 
λοιπόν θα πάρει κανείς χρήσιμες πληροφορίες. 

23. Είδα στις εφημερίδες, εκτιμήσεις βάσεων για τους φετινούς υποψηφί-
ους. Μπορώ να τις εμπιστευτώ; Σε γενικές γραμμές οι προβλέψεις που 
γίνονται συνήθως, μπορούν να πιάσουν την τάση των βάσεων (άνοδο 
- πτώση). Το πόσο θα ανέβουν ή θα πέσουν οι βάσεις ανά σχολή είναι 
αδύνατο να το προβλέψει κανείς με ακρίβεια. Συνήθως, όσοι κάνουν 
προβλέψεις ανά σχολή, διαψεύδονται. Γνώμη μας είναι ότι δεν πρέπει 
να τις εμπιστευτείτε.

24. Το παιδί μου πιάνει τη βάση του 2014, στη σχολή που επιθυμεί. Είναι 
σίγουρη η επιτυχία του; 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων όχι, επειδή δεν μπορούμε να εί-
μαστε σίγουροι για την επιτυχία (επισημαίνουμε ότι μιλάμε πάντα για 
λογικές βαθμολογίες π.χ. +200 μόρια από την περσινή βάση). Αν μιλάμε 
για +3.000, κατά πάσα πιθανότητα - ανάλογα τη σχολή και τις βαθμολο-
γίες των θεμάτων – μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για την επι-
τυχία του (ειδικά για το 2015 ασαφής παραμένει ο αριθμός εισακτέων, 



αν έχουμε μείωση πχ 50% των εισακτέων σε σχολές της Αθήνας, και τα 
+3.000 μόρια πάνω από την περσινή βάση, μπορεί να μην εξασφαλίζουν 
επιτυχία).

Να σας δώσουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα: το 2014, οι βάσεις σε γε-
νικές γραμμές ανέβηκαν (τα θέματα των εξετάσεων του 2014 βοήθησαν 
τους υποψήφιους να πετύχουν υψηλότερες βαθμολογίες, σε σχέση με το 
2013, που οι βάσεις ήταν σε πολλές σχολές αρκετά χαμηλότερες).

Πολλά παιδιά, που βρέθηκαν με συνολικά μόρια λίγο πιο πάνω από τις 
βάσεις του 2013, θεώρησαν βέβαιη την επιτυχία τους. Όταν, όμως, ανα-
κοινώθηκαν οι βάσεις του 2014, βρέθηκαν προ εκπλήξεως, Αντί για τη 
σχολή που θεωρούσαν δεδομένο ότι έπιαναν, βρέθηκαν σε σχολές με 
βάσεις κατά πολύ χαμηλότερες (θυμίζουμε ότι διαθέσιμες ήταν οι βάσεις 
του 2013 για τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις το 2014).

25. Οι βάσεις του 2014 ανέβηκαν ή έπεσαν; Σε γενικές γραμμές ανέβηκαν. 
Βασική αιτία ήταν η «ευκολία» των θεμάτων, σε σχέση με το 2013. Πιο 
«βατά» θέματα, πιο υψηλές βάσεις.

26. Οι βάσεις του 2013 ανέβηκαν ή έπεσαν; Έπεσαν. Αυτό συνέβη κυρίως 
λόγω της δυσκολίας των θεμάτων του 2013, που ήταν πιο δύσκολα από 
τα θέματα του 2012 όπως επίσης και του 2014. 

27. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος συμπλήρωσης του μηχανογραφικού; 
Να προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει το παιδί σας τι πραγματικά επιθυμεί να 
κάνει, σε 2 διαφορετικούς αλλά παράλληλους άξονες: 

 z Ακαδημαϊκή πραγματικότητα: τι σπουδάζω σε μια σχολή (μα-
θήματα, κατευθύνσεις, εξειδικεύσεις)

 z Επαγγελματική πραγματικότητα: Ποιο επάγγελμα θα ήθελα 
να κάνω

Αν απαντηθούν αυτά τα δύο, αναζητούμε το προφίλ των σχολών που 
ταιριάζουν στο παιδί σας. Απομένουν μερικά πρακτικά θέματα:

 z Εύρεση των ΑΕΙ –ΤΕΙ που ανταποκρίνονται επαγγελματικά, 
ακαδημαϊκά στα ενδιαφέροντα του παιδιού σας,



 z Επιλογή (ή αποκλεισμός) πόλεων στις οποίες το παιδί σας εν-
διαφέρεται (ή δεν ενδιαφέρεται) να περάσει,

 z Ιεράρχηση των αντίστοιχων σχολών,

 z Συμπλήρωση ενός πρόχειρου μηχανογραφικού (ιδανικά σε 
έντυπη εκδοχή),

 z Επανέλεγχος του μηχανογραφικού και επιβεβαίωση ότι αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού σας.

 z Οριστική υποβολή και αποθήκευση οριστικοποιημένου μηχα-
νογραφικού.

28. Το παιδί μου φαίνεται να πιάνει τη σχολή που θέλει. Υπάρχει λόγος να 
δηλώσει και άλλες; Στο μηχανογραφικό προσπαθούμε να έχουμε εξα-
σφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, 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 εξασφα-
λισμένη η επιτυχία του, ακόμη και σε ένα ακραίο σενάριο ανόδου των 
βάσεων. 

29. Το παιδί μου δε φαίνεται να πιάνει τη σχολή που θέλει. Υπάρχει λόγος 
να τη δηλώσει; Στο μηχανογραφικό προσπαθούμε να έχουμε εξασφαλί-
σει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, άσχετα από την έκβαση των βάσε-
ων. Κατά συνέπεια, επειδή πολλά μπορούν να συμβούν, ακόμα και αν 
το παιδί σας φαίνεται να μην πιάνει την περσινή βάση, καλό θα είναι να 
δηλώσει τη σχολή που επιθυμεί, όπως επίσης και να δηλώσει και άλλες 
σχολές (πιο κοντά στα μόριά του), προκειμένου να είναι πραγματικά εξα-
σφαλισμένη η επιτυχία του, ακόμη και σε ένα ακραίο σενάριο πτώσης 
των βάσεων.

30. Που μπορώ να βρω πληροφορίες για το αντικείμενο σπουδών - τις 
κατευθύνσεις ενός τμήματος; Τα περισσότερα ΑΕΙ-ΤΕΙ δημοσιεύουν 
στην ιστοσελίδα τους Οδηγό Σπουδών, που κατά κανόνα, περιλαμβάνει 
αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, αλλά και 
τις εξειδικεύσεις που παρέχονται.3 Κάποια τμήματα δημοσιεύουν εξαι-



ρετικούς οδηγούς σπουδών, που περιλαμβάνουν ακόμη και μελέτες 
επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους ή προτάσεις για 
περαιτέρω εξειδίκευση.

31. Πόσες σχολές πρέπει να δηλώσει το παιδί μου; Πολλοί καθηγητές θα 
σας πουν να δηλώσει όσες το δυνατό περισσότερες, κάποιοι άλλοι θα 
σας πουν να τις δηλώσει όλες. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να δώσει 
συγκεκριμένη απάντηση σε ένα τόσο «εξατομικευμένο» πρόβλημα, χω-
ρίς να γνωρίζει βασικές παραμέτρους για το παιδί σας. Το ιδανικό θα 
είναι να εξαντλήσει το παιδί σας 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 παραπά-
νω σκεπτικό), θα πρέπει να δηλώσει και άλλες σχολές προκειμένου να 
εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες επιτυχίας. Μιλώντας πάντα για το 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 ή να ακολουθήσει το επάγγελμα που θέλει.

32. Το παιδί μου θέλει στρατιωτικές (ή αστυνομικές ή εμπορικό ναυτι-
κό) σχολές και επιμένει να μη 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 είτε να κοπεί στις 
ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (δεν είναι ακραίο, συμβαίνει,) είτε ακόμη και 
να μην πιάσει την ελάχιστη επίδοση στις αθλητικές δοκιμασίες. Εκτός 
των παραπάνω, υπάρχει πάντα και η πιθανότητα να διαπιστωθεί κάποιο 
πρόβλημα υγείας, (π.χ. 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 ενδιαφέ-
ρεται 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 πρό-
βλημα στις επιπλέον δοκιμασίες (αθλήματα, ψυχοτεχνικές, ύψος, ιατρι-
κές εξετάσεις). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι, στην περίπτωση 
που χάσει τις παραπάνω σχολές λόγω αθλημάτων, ψυχοτεχνικών κτλ, το 
μηχανογραφικό του παιδιού σας θα «συνεχίσει» κανονικά στις «πολιτι-
κές» σχολές, εξαντλώντας την σειρά προτίμησης. 

Προσοχή, πρέπει πάντοτε να δηλώνονται και «πολιτικές» σχολές για 
να υπάρχει εναλλακτική στην περίπτωση που προκύψει πρόβλημα 



στη διαδικασία επιλογής από τις στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές. 
Δείτε μία χαρακτηριστική περίπτωση:

Τον Ιούλιο του 2014 εκδικάστηκε μία υπόθεση στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, κρίνοντας την προσφυγή υποψήφιου στη σχολή της Αστυνομί-
ας (που έγινε το 2009!), ο οποίος στην μέτρηση του ύψους του κρίθηκε 
ότι είχε ύψος 1,694 μέτρα έναντι της ελάχιστης απαίτησης για 1,70 – 6 χι-
λιοστά κοντύτερος δηλαδή και «κόπηκε». Ο υποψήφιος προσέφυγε στο 
Εφετείο, προσκομίζοντας βεβαίωση αναστημομέτρησης από την Στρατι-
ωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (όπου βεβαιωνόταν ύψος 1,73) και 
βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, όπου βεβαιωνόταν ύψος 1,71. 

Το Εφετείο έκρινε ότι παρανόμως αποκλείστηκε ο υποψήφιος, λόγω της 
οριακής διαφοράς των 6 χιλιοστών, που αποδόθηκε στην παροδική μεί-
ωση που υφίσταται το ανθρώπινο σώμα κατά την διάρκεια της μέρας 
(επιχείρημα επιστημονικά αποδεκτό, πάνω στο οποίο στήριξε και το δι-
καστήριο την απόφαση του).

Το Ελληνικό Δημόσιο προσέφυγε στο ΣτΕ, προσβάλλοντας την απόφαση 
του Εφετείου. Το ΣτΕ ανέπεμψε την απόφαση στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης, προκειμένου ο υποψήφιος να μετρηθεί οριστικά και αμετάκλητα 
με τις ενδεδειγμένες επιστημονικές μεθόδους. 

Συνοψίζοντας, 5 χρόνια μετά, ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν έχει κα-
ταφέρει να περάσει στην σχολή που ήθελε, για 6 χιλιοστά ύψους… Άγνω-
στη παραμένει η τελική έκβαση.4 Αν ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν 
είχε δηλώσει «πολιτικές» σχολές μετά από την αστυνομία, ακόμα και αν 
είχε υψηλά μόρια, δεν θα μπορούσε να περάσει ούτε στην πιο χαμηλό-
βαθμη σχολή. Αυτό ακριβώς λοιπόν πρέπει να αποφεύγεται και για αυτό 
συστήνουμε και τη δήλωση πολιτικών σχολών. 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε συναντήσει αρκετές περιπτώσεις υποψη-
φίων που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για 
στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, λόγω προβλημάτων υγείας (όχι 
σοβαρών πλην όμως απαγορευτικών για αυτές τις σχολές, όπως προβλή-
ματα όρασης, ορμονολογικές παθήσεις, βάρος), ψυχολογικών προβλη-
μάτων (στα ψυχοτεχνικά τεστ κατηγοριοποιήθηκαν ως ανώριμες προσω-
πικότητες), χαμηλών επιδόσεων στα αθλήματα. Ειδικά για τις ΑΕΝ, από 
επιτυχόντες που γνωρίζουμε, μας έγινε γνωστό ότι πάντα σχεδόν τυχαί-



νουν υποψήφιοι που «κόβονται» στην κολύμβηση, επειδή δεν ξέρουν να 
κολυμπούν και διαγράφονται από την σχολή.

Συμπερασματικά, μετά τις στρατιωτικές, αστυνομικές, ΑΕΝ δηλώνουμε 
οπωσδήποτε και «πολιτικές» σχολές που μας ενδιαφέρουν.

33. Πιστεύω ότι το παιδί μου, αδικήθηκε, η βαθμολογία του είναι σημα-
ντικά χαμηλότερη από ό,τι περιμέναμε. Μπορούμε να δούμε το γρα-
πτό του; Μπορείτε, κάνοντας αίτηση5 στο γραφείο ή τη διεύθυνση Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το σχολείο που έγραψε 
εξετάσεις το παιδί σας, σε προθεσμίες που ανακοινώνονται τον Σεπτέμ-
βρη κάθε έτους. Θα μπορέσετε να δείτε φωτοαντίγραφο του γραπτού, 
συνήθως τον Οκτώβρη (οι ημερομηνίες αλλάζουν κάθε χρόνο, για αυτό 
περιγράφουμε τη γενική ιδέα). Υπάρχουν 3 βασικά μειονεκτήματα στη 
διαδικασία:

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

 z Επιτρέπεται μόνο η λήψη σύντομων σημειώσεων από τον 
υποψήφιο και δε δίνεται η φωτοτυπία. Απαγορεύεται αυστη-
ρά η λήψη εικόνων με κινητό τηλέφωνο (σας ζητούν προκατα-
βολικά να το παραδώσετε) ή οποιοδήποτε άλλο μέσο και πα-
ρίσταται δίπλα στον υποψήφιο υπάλληλος του Υπουργείου.

 z Δεν αλλάζει η βαθμολογία ή τα αποτελέσματα επιτυχίας, ακό-
μη και αν διαπιστώσετε προφανές λάθος στη βαθμολόγηση 
του γραπτού. (π.χ. ας υποθέσουμε ότι κάποιος ανακαλύπτει 
ότι από τα 4 ερωτήματα, τα 3 βαθμολογήθηκαν κανονικά και 
ότι το 4ο κατά λάθος δε βαθμολογήθηκε, για κάποιο λόγο 
αγνοήθηκε και από τους 2 βαθμολογητές)

Κατά συνέπεια, η δυνατότητα εξέτασης των γραπτών, πέρα από την ικα-
νοποίηση περιέργειας, δεν έχει άλλη πρακτική χρησιμότητα (δεν αλλάζει 
η βαθμολογία, ούτε οι λίστες των επιτυχόντων). Κατά τη διάρκεια συ-
μπλήρωσης του μηχανογραφικού, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη ότι 
μπορεί να έχει πάει στραβά και να συγκεντρωθούμε στην καλύτερη δυ-
νατή συμπλήρωση του.



ΤΑ SOS ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

1. Η τελική προθεσμία, όπως ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, τα σχολεία και το Υπουργείο Παιδείας, είναι οριστική. Μετά την 
παρέλευση της δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού, 
δηλαδή δεν μπορώ να κάνω μηχανογραφικό.

2. Καλό είναι να μη λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου τις προβλέψεις - εκτι-
μήσεις βάσεων ανά σχολή, που ακούγονται από κανάλια, εφημερίδες, 
«ειδικούς». Επιπλέον δεν προεξοφλώ ότι περνώ ή ότι δεν περνώ σε κά-
ποια σχολή. Στο μηχανογραφικό καλούμαστε πάντα να διαχειριστούμε 
μια δεδομένη κατάσταση (λίγα, μέτρια, πολλά μόρια) με απώτερο σκοπό 
την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, τόσο σε πιθανή 
άνοδο των βάσεων όσο και σε πτώση. Από όλα όσα ακούγονται για τις 
βάσεις, μας ενδιαφέρει η τάση, πάνω ή κάτω. Αν αναζητήσετε δημοσι-
εύματα εφημερίδων στο διαδίκτυο σχετικά με τις βάσεις, θα εκπλαγείτε 
από το πόσο έξω έπεσαν, πέρυσι για παράδειγμα.

3. Δε φτιάχνω ένα μηχανογραφικό και μετά κατευθείαν προχωρώ σε ορι-
στικοποίηση. Αντιθέτως, καταχωρώ ένα βασικό σενάριο, το τυπώνω, το 
ελέγχω, κάνω όσες αλλαγές χρειάζονται, το ελέγχω ξανά και μόνο όταν 
είμαι σίγουρος για τις επιλογές μου, το οριστικοποιώ. Εναλλακτικά, φτιά-
χνω ένα μηχανογραφικό εκτός συστήματος, στο χαρτί δηλαδή και δημι-
ουργώ όσα σενάρια θέλω μέχρι να καταλήξω στο τελικό.

4. Διαλέγω τα επιστημονικά πεδία που με ενδιαφέρουν και απαντώ στην 
ερώτηση «τι θέλω να σπουδάσω ή να κάνω επαγγελματικά». Εξαντλώ 
όλες τις σχολές που μου δίνουν το περιθώριο ναβρεθώ στο αντικείμενο 
σπουδών ή στο επάγγελμα που θέλω.

5. Απαντώ στην ερώτηση «αν θέλω ή αν μπορώ να πάω στην επαρχία για 
σπουδές» και διευκρινίζω σε ποιες πόλεις δύναμαι να πάω. Αν σκέφτο-
μαι να δηλώσω σχολές στην επαρχία με την προοπτική της μεταγραφής, 
θα πρέπει να ενημερωθώ οπωσδήποτε για τις αντιστοιχίες των σχολών, 
δηλαδή από ποια σχολή στην επαρχία μπορώ να πάρω μεταγραφή στην 
σχολή που επιθυμώ στην Αθήνα.

6. Αν σκέφτομαι σοβαρά το ενδεχόμενο σπουδών στην επαρχία, ίσως έχω 
λόγους να σκεφτώ και τα κρατικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, ειδικά αν με 



ενδιαφέρουν σχολές με «παραδοσιακά» υψηλή βάση (Νομική, Ιατρική, 
Πολυτεχνείο, Ψυχολογία, Λογοθεραπεία). Σε αυτήν την περίπτωση πρέ-
πει να κάνω και το αντίστοιχο μηχανογραφικό της Κύπρου (όπως συνή-
θως αποκαλείται, για το οποίο ακολουθείται άλλη διαδικασία και ισχύ-
ουν διαφορετικές προθεσμίες).

7. Ιεραρχώ τις σχολές που θέλω, βάζοντάς τες σε μια λογική σειρά ανάλογα 
με την πραγματική μου επιθυμία να περάσω σε αυτές. (λογική σειρά: 
εξάντληση όλων των σχολών στο αντικείμενο που με ενδιαφέρει, όχι ΤΕΙ 
πριν από ΑΕΙ, σειρά πόλεων από την πιο κοντινή στην πιο απομακρυσμέ-
νη, προσπάθεια για επιλογή όσο το δυνατόν περισσοτέρων σχολών από 
2 πεδία)

8. Τουλάχιστον για τις πρώτες προτιμήσεις μου ή τις σχολές που έχω τις πε-
ρισσότερες πιθανότητες να περάσω, “ελέγχω” το προφίλ των τμημάτων 
και τους οδηγούς σπουδών τους, για να είμαι σίγουρος ότι είναι πράγμα-
τι αυτό που θέλω, τόσο σε αντικείμενο σπουδών όσο και σε επαγγελμα-
τικό αντικείμενο.

9. Ρίχνω μια δεύτερη ματιά στην αρχική σειρά, και προσπαθώ να σκεφτώ 
πόσο ευχαριστημένος θα είμαι, αν τον Σεπτέμβρη έχουν βγει αποτελέ-
σματα και το μηχανογραφικό μου «κυλήσει» ως έχει. Θα είμαι ευχαρι-
στημένος; Έχω στο μυαλό μου ότι μετά την πάροδο της προθεσμίας ορι-
στικοποίησης του μηχανογραφικού, δεν μπορώ να κάνω καμία αλλαγή, 
όπως επίσης και ότι δεν μπορώ να περάσω σε σχολή που δεν έχω δηλώ-
σει στο μηχανογραφικό.

10. Ελέγχω τα στοιχεία μου στο σύστημα, ότι είναι πράγματι σωστά. Δεν 
πρέπει να υπάρχει λάθος, ειδικά σε όνομα και επώνυμο (θα πρέπει να 
είναι ακριβώς τα ίδια με την αστυνομική ταυτότητα). Διαφορετικά, πρέ-
πει να απευθυνθώ στο σχολείο μου. Προσοχή: το όνομα, το επώνυμο, 
το όνομα του πατέρα, της μητέρας, πρέπει να συμφωνούν πλήρως με 
την ταυτότητα, διαφορετικά δε θα μπορέσετε να γραφτείτε στην σχολή 
επιτυχίας σας. Παράδειγμα: ο Νικήτας (στην ταυτότητα, πρέπει και στο 
σύστημα να είναι Νικήτας. Αν το όνομα έχει γραφτεί ως Νικίτας, τότε 
πρόκειται περί άλλου προσώπου για τη σχολή επιτυχίας. Αν έχετε 2 ονό-
ματα στην ταυτότητα σας (Μαρία - Ελένη, για παράδειγμα) πρέπει να 
αναγράφονται και τα 2 στο σύστημα του μηχανογραφικού.



11. Εάν ενδιαφέρομαι για στρατιωτικές, αστυνομικές, εμπορικού ναυτικού 
σχολές, δεν ξεχνώ ότι παράλληλα με το μηχανογραφικό, πρέπει να ολο-
κληρώσω και όλες τις σχετικές δοκιμασίες – γραφειοκρατία, σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες εγκυκλίους. Εκτός από τις σχολές αυτές δηλώνω και τις 
«πολιτικές» σχολές που με ενδιαφέρουν.

12. Πολύ προσοχή στις ονομασίες σχολών: στα πλαίσια του σχεδίου Αθηνά, 
πολλές σχολές συγχωνεύθηκαν κάτω από μια κοινή ονομασία αλλά με 
διαφορετική κατεύθυνση.1 τμήμα – 2 κατευθύνσεις στο μηχανογραφικό: 
Παράδειγμα: Η σχολή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμηςμε 
κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης (κωδικός 343),σε βγάζει κοινωνικό 
λειτουργό. Το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με 
κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης (κωδικός373) σε βγάζει πολιτικό επι-
στήμονα. Κρατώ οπωσδήποτε την εκτύπωση του μηχανογραφικού μου, 
που οριστικοποίησα. Συνήθως το σύστημα είναι προσβάσιμο για αρκετές 
μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικού. Ωστόσο, 
μετά από κάποιο σημείο δεν είναι εφικτή η πρόσβαση.

13. Καλό είναι να θυμάμαι, ότι το μηχανογραφικό αποτελεί την τελευταία 
πράξη στη διαδικασία των πανελληνίων. Μπορεί να έχω κουραστεί, να 
έχω κοπιάσει, να έχω ξενυχτήσει για να δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, 
παρόλα αυτά όμως το μηχανογραφικό μου μπορεί πολλές φορές να 
«υπονομεύσει» και την πιο κοπιαστική προσπάθεια (π.χ. ένα υποψήφιος 
με 19.000 μόρια, που δηλώνει πρώτο ένα τμήμα με 8.000 μόρια, θα πε-
ράσει εκεί, αποκλείοντας κάθε άλλη επιλογή. Αν δεν θέλει πραγματικά 
το τμήμα των 8.000 μορίων, δεν έχει λόγο να το δηλώσει πρώτο και να 
αφήσει τις σχολές που τον ενδιαφέρουν σε χαμηλότερη προτίμηση).



ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Ας δούμε λίγο τα χρονικά στάδια μέχρι τα αποτελέσματα των εισαγωγικών 
εξετάσεων στα ΑΕΙ:

Τον Ιούλιο (μετά τη λήξη της προθεσμίας οριστικοποίησης) έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών από όλους τους 
υποψηφίους. Το Υπουργείο επεξεργάζεται τα μηχανογραφικά και οι προτιμή-
σεις όλων των υποψηφίων από όλη την Ελλάδα συγκεντρώνονται αθροιστικά 
για να ξεκινήσει η περαιτέρω επεξεργασία τους. 

Με την πάροδο της προθεσμίας οριστικοποίησης του μηχανογραφικού 
εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να γίνει καμία περαιτέρω αλλαγή ή τροποποίη-
ση των προτιμήσεων σου. Ό,τι δήλωσε ο υποψήφιος είναι οριστικό και αμε-
τάκλητο.

Προς το τέλος του Αυγούστου ανακοινώνονται επίσημα από το Υπουργείο 
Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και οι λίστες επιτυχόντων.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος:

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι ο «επίσημος» τρόπος για να δη-
λώσει ο υποψήφιος στο Υπουργείο Παιδείας την προτίμησή του να περάσει 
σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Λέγοντας προτίμηση, εννοούμε ότι στο 
μηχανογραφικό δε σημειώνει απλώς κάποιες σχολές που τον ενδιαφέρουν, 
αλλά βάζει τις σχολές σε μια μοναδική και ενιαία αρίθμηση, που πρέπει να 
εκφράζει πλήρως την επιθυμία του να περάσει στις αντίστοιχες σχολές. Για να 
γίνει λίγο πιο σαφές, παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα: 

Έστω ότι ένας τελειόφοιτος της Θετικής κατεύθυνσης επιθυμεί να περά-
σει σε 4 σχολές:

 z Μηχανολόγων μηχανικών ΕΜΠ,

 z Ηλεκτρολόγων μηχανικών ΕΜΠ,

 z Οικονομικών επιστημών ΑΣΟΕΕ και


