
                      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  1  ΟΔΗΓΙΓ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 
 

Σμ Τπμονγείμ Παηδείαξ ζπεδίαζε θαη οιμπμηεί θέημξ γηα πνώηε θμνά ηεκ ειεθηνμκηθή εθανμμγή οπμβμιήξ ημο 

Μεπακμγναθηθμύ Δειηίμο (ΜΔ). Με ηε κέα εθανμμγή μπμνείξ κα πιενμθμνεζείξ, κα επελενγαζηείξ θαη ηειηθά κα 

μνηζηηθμπμηήζεηξ ημ ΜΔ, μέζς δηαδηθηύμο. Όια αοηά από ημκ οπμιμγηζηή ζμο ή ακ δεκ έπεηξ, από ημ ζπμιείμ ζμο, ζηεκ 

ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε  http://exams.minedu.gov.gr. 
Πνηκ ιμηπόκ λεθηκήζεηξ, δηάβαζε ηηξ επόμεκεξ ζεηνέξ, γηα κα θαηαιάβεηξ πόζμ εύθμια ζα θηηάλεηξ ημ μεπακμγναθηθό ζμο. 

 

 

Α. ΠΟΙΑ ΓΙΝΑΙ ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΣΑΔΙΑ; 

1) Με ημκ 8ρήθημ θςδηθό πμο είπεξ ζηηξ πακειιήκηεξ θαη ηα ανπηθά ζμο γνάμμαηα (Γπώκομμ, Όκμμα, Παηνώκομμ, 

Μεηνώκομμ), ζηεκ θεκηνηθή ζειίδα ηεξ εθανμμγήξ, επηιέγεηξ «ΘΓΛΩ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΩ ΣΟ  ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΟΤ ΔΓΛΣΙΟ» θαη λεθηκάξ κα βιέπεηξ ημ ΜΔ θαη κα θηηάπκεηξ έκα πνόπεηνμ δειηίμ. Αθμύ μιμθιενώζεηξ όια ηα βήμαηα 

ζημ ζηάδημ αοηό, ζημ ηέιμξ εμθακίδεηαη έκαξ θςδηθόξ δειηίμο με έκημκα θόθθηκα γνάμμαηα. Αοηόκ ημκ θςδηθό δειηίμο ζα 

ημκ πνεηαζηείξ λακά, γη αοηό εθηύπςζέ ημκ ή ζεμείςζέ ημκ θάπμο γηα κα ημκ βνίζθεηξ εύθμια. 

2) Οπμηαδήπμηε ζηηγμή ζέιεηξ κα δεηξ ημ πνόπεηνμ ΜΔ πμο έθηηαλεξ ζημ πνώημ ζηάδημ ή κα ημ αιιάλεηξ ή κα ημ 

εθηοπώζεηξ ή κα ημ δείλεηξ ζημοξ γμκείξ ζμο, ζηεκ θεκηνηθή ζειίδα ηεξ εθανμμγήξ, επηιέγεηξ «ΘΓΛΩ ΝΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΩ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΓΛΣΙΟ ΠΟΤ ΓΥΩ ΗΔΗ ΤΜΠΛΗΡΩΓΙ». Δίκεηξ ημ γκςζηό 8ρήθημ θςδηθό 

ελεηάζεςκ θαη ημκ θςδηθό δειηίμο πμο έπεηξ ζεμεηώζεη από ημ πνμεγμύμεκμ ζηάδημ. Σώνα λεθηκάξ κα βιέπεηξ ημ πνόπεηνμ 

ΜΔ πμο έθηηαλεξ, μπμνείξ κα ημ βειηηώκεηξ, κα ημ ηειεημπμηείξ θιπ. 

3) Όηακ πηα είζαη έημημμξ θαη έπεηξ θαηαζηαιάλεη ζηηξ  επηιμγέξ ζμο, πεγαίκεηξ ζημ Λύθεηό ζμο θαη δεμημονγείξ έκακ 

πνμζςπηθό θςδηθό αζθαιείαξ (password). Σώνα πηα έθηαζε ε ώνα κα οπμβάιεηξ μνηζηηθά ημ δειηίμ ζμο. ηεκ θεκηνηθή 

ζειίδα ηεξ εθανμμγήξ, επηιέγεηξ «ΘΓΛΩ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΩ-ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΩ ΣΟ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΓΛΣΙΟ 
ΜΟΤ». Δίκεηξ ημ γκςζηό 8ρήθημ θςδηθό ελεηάζεςκ, ημκ θςδηθό δειηίμο θαη ημκ πνμζςπηθό θςδηθό αζθαιείαξ (password) 

θαη λεθηκάξ. Γιέγπεηξ όηη ηα ζημηπεία ζμο είκαη μιόζςζηα, μη επηιμγέξ ζμο είκαη ηειηθέξ θαη ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΓΙ ημ 

μεπακμγναθηθό ζμο. Σώνα πηα, ηειείςζεξ με ημ ΜΔ, πςνίξ θαμμία άιιε εκένγεηα. 

 

Β. ΠΟΙΑ ΓΙΝΑΙ ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΣΗ ΓΦΑΡΜΟΓΗ; 

1) ημ πνώημ βήμα ζα δεηξ ηα μκμμαζηηθά ζμο ζημηπεία. ομπιενώκεηξ ηα οπόιμηπα ζημηπεία, όπςξ δηεύζοκζε, ηειέθςκμ, 

e-mail θιπ. 

2) ημ δεύηενμ βήμα ζα ζοκακηήζεηξ ηηξ «ΓΙΔΙΚΓ ΠΓΡΙΠΣΩΓΙ»: ΠΟΛΤΣΓΚΝΟ, ΣΡΙΣΓΚΝΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ, ΓΛΛΗΝΑ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΜΓΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ.  

Ακ δεκ ακήθεηξ ζε αοηέξ, πνμπςνάξ ζημ επόμεκμ βήμα.  

Ακ ακήθεηξ ζε μία από αοηέξ ηηξ εηδηθέξ πενηπηώζεηξ, ζα ζμο δεηεζεί κα ημ δειώζεηξ θαη κα ζομπιενώζεηξ ηα «θμοηάθηα». 

Γπίζεξ ζα βνεηξ θαη ακαιοηηθή πενηγναθή γηα ηα δηθαημιμγεηηθά πμο πνέπεη κα έπεηξ. Γηα πενηζζόηενεξ ιεπημμένεηεξ γηα 

ηηξ εηδηθέξ πενηπηώζεηξ, δεξ ηεκ επόμεκε πανάγναθμ. 

3) ημ επόμεκμ βήμα, ζμο εμθακίδμκηαη ηα πεδία ή ημμείξ πμο μπμνείξ κα δειώζεηξ θαη όιεξ μη ακηίζημηπεξ ζπμιέξ, γηα κα 

θάκεηξ ηηξ επηιμγέξ ζμο. Δειώκεηξ ηηξ ζπμιέξ πμο πναγμαηηθά επηζομείξ, αιιάδεηξ ηε ζεηνά, πνμζζέηεηξ ή αθαηνείξ ζπμιέξ. 

4) ηα ηειεοηαία βήμαηα, ε εθανμμγή ζμύ δείπκεη μηα ζύκμρε ημο δειηίμο ζμο θαη ηειηθά απμζεθεύεηξ ή εθηοπώκεηξ ή 

μνηζηηθμπμηείξ, ακάιμγα με ημ ζηάδημ πμο είζαη. 

 

 

Γ. ΣΙ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ ΠΡΟΓΞΩ ΠΟΛΤ;  

Πνέπεη κα πνμζέλεηξ 3 πνάγμαηα: 

- κα παξ ζημ Λύθεηό ζμο από 16 ςξ 23-6-2011 γηα κα πάνεηξ ημκ πνμζςπηθό θςδηθό αζθαιείαξ (password) γηα κα 

μπμνείξ κα μνηζηηθμπμηήζεηξ ημ δειηίμ ζμο 

- κα ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΓΙ ημ ΜΔ  από 17 ςξ 28-6-2011. Μεηά ηεκ μνηζηηθμπμίεζε δεκ μπμνείξ κα δημνζώζεηξ ή 

κα αιιάλεηξ ημ πενηεπόμεκμ ημο Μ.Δ. 

- ακ δειώζεηξ όηη ακήθεηξ ζε μία ΓΙΔΙΚΗ ΠΓΡΙΠΣΩΗ, πνέπεη κα θαηέπεηξ θαη ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά. 

 

 

 

 

ΓΙΔΙΚΓ ΠΓΡΙΠΣΩΓΙ 

Όπςξ γκςνίδεηξ, από θέημξ δεκ οπάνπμοκ μεηεγγναθέξ, όπςξ ηηξ λέναμε. Ακηί γηα ηηξ «παιηέξ» μεηεγγναθέξ,  από θέημξ 

δίκμκηαη επηπιέμκ ζέζεηξ εηζαγςγήξ ζηηξ ζπμιέξ, ηηξ μπμίεξ μπμνμύκ κα δηεθδηθήζμοκ όζμη ακήθμοκ ζηηξ παναθάης εηδηθέξ 

http://exams.minedu.gov.gr/


πενηπηώζεηξ. ηεκ μοζία δειαδή, δίκμκηαη επηπιέμκ ζέζεηξ γηα ηηξ ίδηεξ ζπμιέξ πμο ζα δειώκμοκ ζημ μεπακμγναθηθό ημοξ. 

Οη εηδηθέξ πενηπηώζεηξ πμο δηθαημύκηαη επηπιέμκ ζέζεηξ είκαη: 

- ΠΟΛΤΣΓΚΝΟΙ 
- ΣΡΙΣΓΚΝΟΙ 
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ (με αδενθό πμο ζπμοδάδεη ζε άιιε πόιε ή μνθακμί ή με μέιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ πμο 

πάζπεη από ζμβανή αζζέκεηα ή  ζύμαηα ηνμμμθναηίαξ) 
- ΈΛΛΗΝΓ ΠΟΛΙΣΓ ΣΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΜΓΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ 

Ακ ακήθεηξ ζε θάπμηα από ηηξ παναπάκς πενηπηώζεηξ/θαηεγμνία, ζα θνηζείξ όπςξ όιμη μη οπμρήθημη γηα όιεξ ηηξ ζέζεηξ, 

αιιά εζύ ζα δηεθδηθήζεηξ θαη επηπιέμκ εηδηθέξ ζέζεηξ γηα ηε γεςγναθηθή πενηθένεηα μόκημεξ θαημηθίαξ ζμο ή ακ ακήθεηξ 

ζηεκ εηδηθή πενίπηςζε ηςκ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΗΣΡΙΩΝ» θαη ηεκ οπμπενίπηςζε θμηηώκημξ/ζεξ αδειθμύ/ήξ, ζηε 

δημηθεηηθή πενηθένεηα πμο θμηηά μ/ε αδειθόξ/ή ζμο.  

μο δίκμομε θαη έκα πανάδεηγμα, γηα κα ημ θαηαιάβεηξ: μέκεηξ ζηεκ Πειμπόκκεζμ, αιιά μ αδενθόξ ζμο ζπμοδάδεη 

ζηεκ Αηηηθή. Θα δειώζεηξ όπμηεξ ζπμιέξ ζέιεηξ, ζα δηεθδηθήζεηξ όιεξ ηηξ ζέζεηξ, όπςξ όιμη μη οπμρήθημη, αιιά εηδηθά γηα 

ηεκ πενηθένεηα ηεξ Πειμπμκκήζμο (όπμο μέκεηξ) ή γηα ηεκ πενηθένεηα ηεξ Αηηηθήξ (όπμο ζπμοδάδεη μ αδενθόξ ζμο) 

δηεθδηθείξ θαη ηηξ επηπιέμκ ζέζεηξ ηςκ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ». Καη όια αοηά, μόκμ με ημ ΜΔ, μόκμ με ημοξ 

βαζμμύξ ζμο, θαη από ημ ζπίηη ζμο ή από ημ Λύθεηό ζμο, πςνίξ θαζοζηενήζεηξ, πςνίξ μονέξ. Ανθεί κα έπεηξ εγθαίνςξ όια 

ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά, όπςξ πενηγνάθμκηαη θαη ζηεκ εθανμμγή. 

 

Όμςξ, γηα κα δηεθδηθήζεηξ ηηξ επηπιέμκ ζέζεηξ ζηεκ Αηηηθή, πνέπεη κα πνμζέλεηξ θαη ημ ΓΙΟΔΗΜΑΣΙΚΟ ΟΡΙΟ. 

Δειαδή, ακ έπεηξ μηθμγεκεηαθό εηζόδεμα από 60000 εονώ θαη πάκς, ζα δηεθδηθήζεηξ επηπιέμκ ζέζεηξ ζηεκ Πειμπόκκεζμ, 

αιιά όπη ζηεκ Αηηηθή. 

Με απιά ιόγηα,  

- όζμη από ημοξ ακςηένς οπμρεθίμοξ δειώκμοκ μηθμγεκεηαθό εηζόδεμα μέπνη 60.000 εονώ (αοηό αολάκεηαη ζε μηα 

πμιύηεθκε ή ηνίηεθκε μηθμγέκεηα θαηά 10.000 εονώ γηα θάζε παηδί πένα από ημ δεύηενμ), μπμνμύκ κα δηεθδηθήζμοκ ηηξ 

επηπιέμκ ζέζεηξ ζε μπμηαδήπμηε πενηθένεηα, αθόμα θαη ζηην Αηηική ή ηο νομό Θεζζαλονίκης, αν μία από ασηές είναι είηε η 

περιθέρειεια όποσ διαμένει η οικογένειά ηοσς είηε η περιθέρεια όποσ ζποσδάζει ο/η αδερθός/ή ηοσς ( ηο ηελεσηαίο ιζτύει 
μόνο για ηη ζσγκεκριμένη σποπερίπηωζη ηης ειδικής περίπηωζης ηων «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ»). 

-όζμη από ημοξ ακςηένς οπμρεθίμοξ δειώκμοκ μηθμγεκεηαθό εηζόδεμα άκς ηςκ 60.000 εονώ (αοηό αολάκεηαη ζε μηα 

πμιύηεθκε ή ηνίηεθκε μηθμγέκεηα θαηά 10.000 εονώ γηα θάζε παηδί πένα από ημ δεύηενμ), μπμνμύκ κα δηεθδηθήζμοκ ηηξ 

επηπιέμκ ζέζεηξ, είηε ζηεκ πενηθένεηα πμο δηαμέκεη ε μηθμγέκεηά ημοξ είηε ζηεκ πενηθένεηα όπμο ζπμοδάδεη μ/ε αδενθόξ/ή 

ημοξ, όπη όμςξ γηα ηηξ ζπμιέξ θαη ημήμαηα πμο εδνεύμοκ ζηεκ πενηθένεηα Αηηηθήξ ή ζημ Νμμό Θεζζαιμκίθεξ. 

- μ μηθμκμμηθόξ πενημνηζμόξ δεκ ηζπύεη γηα ημοξ Έιιεκεξ πμιίηεξ μμοζμοιμακηθήξ μεημκόηεηαξ ηεξ Θνάθεξ, εάκ 

δηεθδηθήζμοκ ηηξ πνμβιεπόμεκεξ γη αοημύξ ζέζεηξ. Όζμη δειώζμοκ όηη εκηάζζμκηαη ζε αοηή ηεκ εηδηθή θαηεγμνία, δεκ 

μπμνμύκ κα δειώζμοκ θάπμηα από ηηξ εηδηθέξ πενηπηώζεηξ (Πμιύηεθκμη, Σνίηεθκμη, Κμηκςκηθά Κνηηήνηα).  
 

ΠΡΟΟΥΗ: Γηα κα δηεθδηθήζεηξ ηηξ επηπιέμκ ζέζεηξ, πνέπεη πνάγμαηη κα ακήθεηξ ζηηξ εηδηθέξ πενηπηώζεηξ θαη κα 

θαηέπεηξ ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά, ηα μπμία ζα θαηαζέζεηξ ζηε ζπμιή επηηοπίαξ. Καηά ηεκ εγγναθή ζμο, αοηά ζα 

ειεγπζμύκ θαη, ακ είκαη ειιηπή ή ρεοδή, ζα δηαγναθείξ θαη ζα απμθιεηζηείξ γηα 2 πνόκηα από ηηξ πακειιήκηεξ ελεηάζεηξ.  

Γπμμέκςξ, ακ ακήθεηξ ζε θάπμηα εηδηθή πενίπηςζε, πνόζελε ημ 2μ βήμα ηεξ εθανμμγήξ, αιιηώξ, πνμπώνα ζημ 

επόμεκμ βήμα με ηηξ ζπμιέξ πμο ζέιεηξ κα δειώζεηξ.  
 

ΓΠΙΠΛΓΟΝ ΒΟΗΘΓΙΑ : Γηα ηε δηεοθόιοκζε ζμο, ζεμακηηθό νόιμ θαιμύκηαη κα παίλμοκ μη εθπαηδεοηηθμί θαη μη 

Δ/κηέξ ηςκ Λοθείςκ. Ωζηόζμ, μπμνείξ κα βνεηξ ακαιοηηθέξ μδεγίεξ είηε θαηά ηεκ είζμδό ζμο ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε  

http://exams.minedu.gov.gr είηε ζηεκ ηζημζειίδα ημο ΤΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr.  

 Γπηπιέμκ, ζημ Τπμονγείμ Παηδείαξ ζα ιεηημονγεί θέκηνμ ηειεθςκηθήξ οπμζηήνηλεξ, θαζ’όιε ηε δηάνθεηα 

επελενγαζίαξ θαη μνηζηηθήξ οπμβμιήξ ημο μεπακμγναθηθμύ δειηίμο, ζημ ηειέθςκμ 210.3443993, θαζώξ θαη θέκηνμ 

ειεθηνμκηθήξ αιιειμγναθίαξ θαη ελοπενέηεζεξ ζημ e-mail:examshd@minedu.gov.gr θαζεμενηκά (Δεοηένα μα Παναζθεοή) 

10:00 με 20:00. 

 Σέιμξ είηε ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε  http://exams.minedu.gov.gr είηε ζηεκ ηζημζειίδα ημο ΤΠΔΒΜΘ: 

www.minedu.gov.gr., μη οπμρήθημη μπμνμύκ κα παναθμιμοζήζμοκ εκεμενςηηθό VIDEO, ζημ μπμίμ πενηγνάθεηαη ε εθανμμγή 

θαη δίκμκηαη απιέξ μδεγίεξ βήμα-βήμα γηα ηεκ επελενγαζία ή ηεκ μνηζηηθμπμίεζε ημο μεπακμγναθηθμύ.  
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