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Το Μηχανογραφικό Δελτίο είναι το τελικό και το πιο σημαντικό βήμα για μια επιτυχημένη εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά ή 

Τεχνολογικά Ιδρύματα. Για το λόγο αυτό η τυχαία συμπλήρωσή του οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές. Για τη σωστή 

συμπλήρωσή του ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

 
ΒΗΜΑ 1: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

Τα κριτήρια πρέπει να είναι: α) οι σχολές που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο 
          β) τα μόρια που συγκεντρώνει ανά πεδίο 
 

ΒΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ 
Ο/η υποψήφιος/α διαχωρίζει τις σχολές στις παρακάτω ομάδες 
Α) σχολές στις οποίες επιθυμεί πολύ να εισαχθεί (Ομάδα Α) 
Β) σχολές στις οποίες επιθυμεί μέτρια να εισαχθεί (Ομάδα Β) 
Γ) σχολές στις οποίες επιθυμεί πολύ λίγο να εισαχθεί (Ομάδα Γ) 

 
ΒΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α 

Ο/η υποψήφιος/α καταγράφει τις σχολές της Ομάδας Α και τις κατατάσσει: 
 ττον αριθμό 1 στη σχολή  1ης προτίμησης, τον αριθμό 2 στη σχολή 2ης προτίμησης κ.ο.κ. 

Ξαναγράφει τις σχολές με τη σειρά που προέκυψε και ελέγχει αν αυτή είναι πράγματι η σειρά επιθυμίας του/της 
υποψηφίου/ας. 

 
ΒΗΜΑ 4: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΜΆΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ 

 
ΒΗΜΑ 5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ 

Ο/η υποψήφιος/α επανεξετάζει την τελική λίστα, συζητά και επαναξιολογεί τις επιλογές του. 
 

ΜΙΚΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» 
 

• Πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου απαιτείται ο/η υποψήφιος/α να λάβει αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με το: πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται σε 
κάθε τμήμα, τα μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, 
αντιστοιχίες τμημάτων για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, πίνακας Στατιστικών Στοιχείων 
με: Βάσεις, Αριθμό Εισακτέων, Δηλώσεις Τμημάτων ως Πρώτη Επιλογή κ.α. 

• Ένα σημαντικό δίλλημα για τους/τις υποψηφίους είναι αν θα επιλέξουν τις σχολές με βάση το επιστημονικό 
αντικείμενο ή με βάση την πόλη στην οποία στεγάζεται η συγκεκριμένη σχολή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει 
να παρθεί μία απόφαση που θα είναι κοινή για τον/την υποψήφιο/α αλλά και για τους γονείς του.  

• Ο/η υποψήφιος/α καλό είναι να δηλώσει όσο το δυνατόν περισσότερες σχολές. 
• Ένα συχνό «λάθος» που πρέπει να αποφεύγεται είναι να τοποθετείται ψηλότερα μία σχολή που αρέσει λιγότερο 

στον/στην υποψήφιο/α μόνο και μόνο γιατί έχει περισσότερα μόρια σύμφωνα με τις βάσεις των σχολών. 
• Επιλέγεται η καλύτερη δυνατή σειρά προτίμησης σύμφωνα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, τις προοπτικές 

προτιμήσεις για τις σπουδές και το επάγγελμα, τις επαγγελματικές προοπτικές αλλά και το ίδρυμα ή την πόλη 
που θέλει να σπουδάσει ο/η υποψήφιος/α. 

• Δεν είναι κακό να συζητά ο/η υποψήφιος/α τις επιλογές του/της με μεγαλύτερους και με επαγγελματίες 
• Αποφεύγονται πιθανά λάθη λόγω ελλιπών πληροφοριών ή παραπλάνησης από τις περσινές ή τις αναμενόμενες 

φετινές βάσεις. 
• Τελικά όμως όλοι πρέπει να σεβαστούν και να εμπιστευτούν την επιθυμία του/της υποψηφίου/ας. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ  
 

ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 


