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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ,
έτους 2022
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των
Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
ολοκληρώνεται την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 24:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να
επισκέπτονται, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), την
ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να υποβάλουν το
Μηχανογραφικό τους Δελτίο. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να
αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό
(που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να
μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, απόκτηση password ή χρήση υπολογιστή που
τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθυνθούν στα Λύκειά τους, τα
οποία θα είναι ανοιχτά την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.
Μέσα στην ίδια αποκλειστική προθεσμία, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 18-7-2022 και
ώρα 24:00, με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), οι υποψήφιοι μπορούν
να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ) για τα Δημόσια ΙΕΚ, στην
ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr του ΥΠΑΙΘ.
Οι υποψήφιοι δεν έχουν περιορισμό στο πλήθος Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που μπορούν να
επιλέξουν κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
Από φέτος, είναι αυξημένες οι ειδικότητες αλλά και οι θέσεις στις οποίες θα έχουν
πρόσβαση οι υποψήφιοι μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, στο πλαίσιο της
διαρκούς προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση
και ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ειδικότερα:
• 100 περίπου ειδικότητες εντάσσονται για το έτος κατάρτισης 2022-2023 που θα
προσφέρουν δημόσια Ι.Ε.Κ. όλων των Υπουργείων, έναντι 42 ειδικοτήτων που
προσφέρονται κατά το τρέχον έτος.
• 16.514 θέσεις θα είναι πλέον προσβάσιμες μέσω παράλληλου μηχανογραφικού,
έναντι 8.077 διατιθέμενων θέσεων κατά το τρέχον έτος κατάρτισης.
• Εξ αυτών, οι διατιθέμενες θέσεις του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου στα Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. αυξάνονται σε 14.180 από 6.105, ποσοστό αύξησης 132%.
• Τα τμήματα στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., αυξάνονται σε 710 από 407,
ποσοστό αύξησης 74%.
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Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας
υποψήφιος δεν θα μπορεί να υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο είτε για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ μέσω Π.Μ.Δ.
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