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1. Από τις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις θα υπάρχουν τρία Μηχανογραφικά.

Α' Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των
βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα
και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων
συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν
καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο,
στο οποίο έχουν πρόσβαση.
Ο αριθμός των τμημάτων που θα επιλέγουν οι υποψήφιοι είναι το 10% των τμημάτων επί του
συνόλου του Επιστημονικού Πεδίου.
Β' Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α’ Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα
ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β’ Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ.
Γ' Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί
σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους στα ΑΕΙ, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου
μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς
περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το
επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των
ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή,
τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι
υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι
οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α Μηχανογραφικού.
Πότε οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το Α’ Μηχανογραφικό και πόσα τμήματα θα
μπορούν να δηλώσουν;
Το Α' Μηχανογραφικό θα συμπληρωθεί από το σύνολο των υποψηφίων κανονικά τη χρονική
περίοδο που ορίστηκε και στις απερχόμενες Πανελλαδικές. Οι υποψήφιοι σ' αυτή τη φάση θα έχουν
δικαίωμα να συμπληρώσουν το 10% των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.
Τα αποτελέσματα πότε θα εκδοθούν ;
Τα αποτελέσματα του Α΄ Μηχανογραφικού θα εκδοθούν πριν τον 15αύγουστο (σ.σ. φέτος οι βάσεις
και τα ονόματα των επιτυχόντων , επειδή δεν υπάρχει Β Μηχανογραφικό θα ανακοινωθούν μετά τις
25 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο) .Παράλληλα θα ανακοινωθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει
για να μπουν στο Β' Μηχανογραφικό.
Το δεύτερο Μηχανογραφικό πότε θα συμπληρωθεί;
Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Α΄ Μηχανογραφικού θα δοθεί μία προθεσμία δέκα
ημερών προκειμένου οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν το Β Μηχανογραφικό.
Το Β' Μηχανογραφικό ποια τμήματα θα έχει;
Θα έχει μόνο τα τμήματα που έχουν μείνει κενές θέσεις από τα αποτελέσματα του Α
Μηχανογραφικού. Για παράδειγμα εάν δεν μείνουν κενές θέσεις στη Νομική ή Ιατρική Αθήνας από τα
αποτελέσματα που θα εκδοθούν του Α Μηχανογραφικού , τότε αυτά τα τμήματα δεν θα
συμπεριληφθούν στο Β΄ Μηχανογραφικό.
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Το Β’ Μηχανογραφικό ποιοι θα έχουν δικαίωμα να το συμπληρώσουν;
Δικαίωμα συμπλήρωσης του Β Μηχανογραφικού έχουν μόνο όσοι δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα
κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Α Μηχανογραφικού.
Πόσα τμήματα μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β' Μηχανογραφικό; Η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής ανά τμήμα θα είναι η ίδια με το Α' Μηχανογραφικό ή θα αλλάξει;
Όσα τμήματα θέλει μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό, από όσα έχει πρόσβαση
με βάση το Επιστημονικό Πεδίο του . Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός; Όσον αφορά τις βάσεις
αυτές δεν αλλάζουν . Θα είναι οι ίδιες με το Α’ Μηχανογραφικό.
Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του Β' ΄Μηχανογραφικού;
Εκτιμάται ότι θα εκδοθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ή στις αρχές του Σεπτέμβρη.
Οι επιτυχόντες με το Β' Μηχανογραφικό θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής σε
αντίστοιχο τμήμα που θα είναι στα αποτελέσματα του Α' Μηχανογραφικού κι
ενδεχομένως να μην είναι στο Β' Μηχανογραφικό;
Το ερώτημα το θέσαμε στο υπουργείο Παιδείας και η απάντηση που λάβαμε είναι "Φυσικά και θα
μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής ανεξάρτητα εάν η εισαγωγή του υποψηφίου έγινε με το Β
Μηχανογραφικό".

2. Για ποια τμήματα απαιτούνται εξετάσεις σε Ειδικά Μαθήματα ή Προκαταρκτικές Εξετάσεις ή Πρακτικές Δοκιμασίες

Για ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούνται επιπλέον προϋποθέσεις
εισαγωγής των υποψηφίων, ως ακολούθως :
α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ / Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ / Ναυτιλιακών
Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ./ Τουριστικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
Παν/μίου Αιγαίου / Τουρισμού του Ιονίου Παν/μίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας
«Αγγλικά».
β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».
γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».
δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».
Ένα τμήμα κάθε πότε μπορεί να αλλάζει το συντελεστή για τη διαμόρφωση της βάσης;
Αυτή η δυνατότητα θα δοθεί από το υπουργείο Παιδείας, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από
τεκμηριωμένη αιτιολογική έκθεση.
Οι επιτυχόντες με το Β' Μηχανογραφικό θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής σε
αντίστοιχο τμήμα που θα είναι στα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού κι ενδεχομένως
να μην είναι στο Β' Μηχανογραφικό;
Το ερώτημα το θέσαμε στο υπουργείο Παιδείας και η απάντηση που λάβαμε είναι "Φυσικά και θα
μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής ανεξάρτητα εάν η εισαγωγή του υποψηφίου έγινε με το Β
Μηχανογραφικό".
Πότε θα μάθουν οι υποψήφιοι την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ανά τμήμα;
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Το σίγουρο είναι ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα θα γίνει γνωστή πριν οι υποψήφιοι
συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό με τις Σχολές προτίμησης τους.
Πως θα προκύπτει η βάση εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ;
Η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα ορίζεται από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου
όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του
επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.
Ήδη όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όρισαν τους συντελεστές τους ανά τμήμα και
για να αλλάξουν θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογία.

3. Τα τέσσερα νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών που θα ενταχθούν στο Μηχανογραφικό του 2022

Τέσσερα νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα περιλαμβάνει το νέο Μηχανογραφικό , που θα
συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2022
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Και τα τέσσερα τμήματα έχουν ορίσει τον ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που
είναι το 1,20.
Δείτε τους συντελεστές Βαρύτητας ανά σχολή, όπως έχουν ανακοινωθεί.
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