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1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού
Ο Οδηγός Μηχανογραφικού δηµιουργήθηκε ώστε να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη
διαδικασία συµπλήρωσης του επίσηµου Μηχανογραφικού ∆ελτίου που συµπληρώνουν οι
υποψήφιοι, µέσω του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ του
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.
Ο Οδηγός Μηχανογραφικού παρέχει όλο το πληροφοριακό υλικό που είναι απαραίτητο στον
υποψήφιο για τη βέλτιστη επιλογή τµηµάτων και σειράς προτίµησης. Για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του Οδηγού ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
1ο ΒΗΜΑ: Ενηµέρωση: Συµβουλευτείτε τις οδηγίες και το πληροφοριακό υλικό που υπάρχει
στη "Βοήθεια" του προγράµµατος. Εγγράψτε τον κάθε υποψήφιο καταχωρώντας τα στοιχεία
του και δηλώνοντας σε ποια κατηγορία είναι υποψήφιος: 2016 (Παλαιό Σύστηµα), 2015 (6%)
και 2014 (4%), την κατεύθυνσή του και το ή τα µαθήµατα επιλογής στα οποία έχει εξεταστεί
σε εθνικό επίπεδο.
2ο ΒΗΜΑ: Υπολογισµός Βαθµολογίας & Βαθµών Πρόσβασης: ∆εδοµένου ότι το 2016
όλοι οι υποψήφιοι που είτε θα εξεταστούν µε το παλαιό σύστηµα, είτε υποβάλλουν και πάλι το
µηχανογραφικό τους στην κατηγορία 10% έχουν τους βαθµούς τους, το βήµα αυτό µπορεί να
παρακαµφθεί και να προχωρήσετε απευθείας στα "Μόρια Πρόσβασης".
3ο ΒΗΜΑ: Υπολογισµός Μορίων Πρόσβασης: Υπολογίζετε τα µόρια του υποψηφίου από
την κατεύθυνση από την οποία προέρχεται προς τα διάφορα Επιστ. Πεδία στα οποία έχει
πρόσβαση. Εάν έχετε τους βαθµούς Πρόσβασης των µαθηµάτων αλλά δεν έχετε τον Γενικό
Βαθµό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) του υποψηφίου, µπορείτε να τον υπολογίσετε στη φόρµα "Ειδικοί
Υπολογισµοί Γ.Β.Π.". Εάν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα,
συµπληρώνετε τους βαθµούς του στα µαθήµατα αυτά στη καρτέλα "Μόρια Πρόσβασης".
4ο ΒΗΜΑ: Προεργασία για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού: Πατώντας το κουµπί
"Μηχανογραφικό" βρίσκεστε στο περιβάλλον εργασίας και ηλεκτρονικής συµπλήρωσης του
µηχανογραφικού ∆ελτίου. Η οθόνη χωρίζεται σε δύο παράθυρα:
•
•

Στο επάνω µέρος βλέπετε το Παράθυρο 1 (Επιλογής Τµηµάτων),
Στο κάτω µέρος βλέπετε το Παράθυρο 2 (Επιλογής Σειράς Προτίµησης).

Στο "Παράθυρο Επιλογής Τµηµάτων" βλέπετε όλα τα τµήµατα των επιστηµονικών πεδίων
στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος και ενηµερώνεστε για το περιεχόµενο σπουδών, τις
επαγγελµατικές διεξόδους, το υπόλοιπο πληροφοριακό υλικό και τα δεδοµένα της
πρόσβασης στα τµήµατα αυτά. Στη συνέχεια στο τµήµα "Επιλογή Επιστ. Πεδίων" δηλώνετε
το 1 ή 2 Επιστηµονικά Πεδία από τα οποία ο υποψήφιος θα επιλέξει τµήµατα.
5ο ΒΗΜΑ: Επιλογή Τµηµάτων: Στο "Παράθυρο Επιλογής Τµηµάτων" κάνετε µια πρώτη
επιλογή τµηµάτων στέλνοντας τα τµήµατα που επέλεξε να δηλώσει ο υποψήφιος στο
"Παράθυρο Επιλογής Σειράς Προτίµησης".
6ο ΒΗΜΑ: Επιλογή Σειράς Προτίµησης: Στο "Παράθυρο Επιλογής Σειράς Προτίµησης"
κάνετε την επιλογή σειράς προτίµησης (ηλεκτρονικά). Μπορείτε πολύ εύκολα να προσθέσετε
και να αφαιρέσετε τµήµατα και να αλλάξετε τη σειρά προτίµησης. Μπορείτε να εκτυπώσετε
τις επιλογές του υποψηφίου και να επαναλάβετε τα βήµατα 4, 5 και 6 όσες φορές θέλετε µέχρι
να καταλήξετε στην καλύτερη δυνατή επιλογή.
Κάθε συνδυασµός επιλογής τµηµάτων και σειράς προτίµησης µπορεί να αποτελέσει και ένα
σενάριο που µπορεί να καταχωρηθεί στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.
7ο ΒΗΜΑ: Τελική Εκτύπωση Μηχανογραφικού ∆ελτίου: Όταν θεωρήσετε ότι καταλήξατε
στην καλύτερη δυνατή επιλογή εκτυπώνετε τις φόρµες των δύο Επιστ. Πεδίων µε τις επιλογές
τµηµάτων και τη σειρά προτίµησης. Την τελική εκτύπωση χρησιµοποιεί ο υποψήφιος για να
επιλέξει το σενάριο της επιλογής του και να οριστικοποιήσει το µηχανογραφικό του δελτίο
στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.
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2. Εγκατάσταση - Backup - Απαιτήσεις
2.1 Οδηγίες Εγκατάστασης:
Κάνοντας κλικ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα σας σταλεί µέσω e-mail θα ξεκινήσει η
µεταφορά του αρχείου εγκατάστασης προς τον υπολογιστή σας. Αφού ολοκληρωθεί η
µεταφορά, πηγαίνετε στο αρχείο mix2016-120-multi.exe (εκεί που θα το έχει αποθηκεύσει ο
περιηγητής δικτύου σας) και κάντε διπλό κλικ πάνω του για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, µπορείτε να εκκινήσετε την εφαρµογή επιλέγοντας
από τον µενού Start (Έναρξη) των Windows:
Programs (Προγράµµατα) 4Μηχανογραφικό 2016 (Παλαιό Σύστηµα) Pro4Μηχανογραφικό
2016 (Παλαιό Σύστηµα) Pro
2.2 Κωδικοί Πρόσβασης
Για τη χρήση του προγράµµατος απαιτείται ενεργοποίηση του 10-ψήφιου κωδικού σας, ο
οποίος σας παρέχεται και αυτός µέσω mail. Με την αγορά του προγράµµατος µπορείτε να
ενεργοποιήσετε το πρόγραµµα σε δύο Η/Υ. Ενεργοποίηση σε περισσότερους Η/Υ µπορεί να
γίνει µε επιπλέον χρέωση (στην περίπτωση αυτή, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας).
Η ενεργοποίηση γίνεται µέσω internet, οποιαδήποτε ηµέρα και ώρα αρκεί να έχετε σύνδεση
Internet. Η διαδικασία γίνεται αυτόµατα αφού εισάγετε όταν σας ζητηθεί το όνοµά σας και τον
10-ψήφιο κωδικό που έχετε προµηθευτεί από την Keystone.
Η ενεργοποίηση µπορεί να γίνει και τηλεφωνικά στο 210-8661142, καθηµερινά 9-5
(εργάσιµες).
Πριν να ενεργοποιήσετε το πρόγραµµά σας θα πρέπει να έχετε επιλέξει τους δύο Η/Υ
στους οποίους θα λειτουργήσετε το πρόγραµµα. ∆εν υπάρχει διαδικασία
"απεγκατάστασης" από έναν και "επανεγκατάστασης" σε άλλον Η/Υ.
2.3 Backup Στοιχείων (∆ηµιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας):
4Για το backup των αποθηκευµένων στοιχείων το µόνο που χρειάζεται είναι να αντιγράψετε
το αρχείο 'mixanografiko.db' από το φάκελο όπου έχει εγκατασταθεί το πρόγραµµα
(C:\Program Files\Mixanografiko2016aPro ή όπου αλλού επιλέξατε κατά την
εγκατάσταση) σε µια δισκέτα, CD-ROM, άλλο αποθηκευτικό µέσο ή κάποιον άλλο φάκελο
του σκληρού σας δίσκου.
4Εάν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. απεγκατάσταση & επανεγκατάσταση της εφαρµογής,
format ολόκληρου του δίσκου κτλ) χρειαστεί η επαναφορά των αποθηκευµένων στοιχείων,
αρκεί η (αντίστροφη) αντιγραφή του παραπάνω αρχείου από το αποθηκευτικό µέσο προς
το φάκελο εγκατάστασης της εφαρµογής.
2.4 Απαιτήσεις Υλικού / Λογισµικού:
•
•
•
•

Windows XP ή νεότερο.
Επεξεργαστής Pentium III ή νεότερος
512 ΜΒ µνήµης RAM.
100 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο.
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3. Βασικές Λειτουργίες Επαγγελµατικής Έκδοσης
Για κάθε υποψήφιο µπορείτε να καταχωρίσετε: Όνοµα, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο και κάποιο
άλλο σχόλιο. Το όνοµα θα φαίνεται σε όλες τις οθόνες που χρησιµοποιεί ο υποψήφιος και σε
όλες τις εκτυπώσεις.
Έχοντας καταχωρίσει έναν υποψήφιο µπορείτε να αποθηκεύσετε, να ανακαλέσετε και να
διορθώσετε αργότερα όλα τα απαραίτητα, για τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού ∆ελτίου
στοιχεία του υποψηφίου (κατηγορία, κατεύθυνση και πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα,
βαθµολογία, µόρια, επιλογές και σειρά προτίµησης τµηµάτων).
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
3.1. Μενού
α. Καρτέλες Υποψηφίων
•
•
•
•
•

∆ηµιουργία Καρτέλας Υποψηφίου
Άνοιγµα Καρτέλας Υποψηφίου
Αποθήκευση Καρτέλας Υποψηφίου
∆ιαγραφή Καρτέλας Υποψηφίου
Έξοδος

β. Εκτυπώσεις
•
•
•
•
•

Εκτυπώσεις Βαθµολογιών
Εκτυπώσεις Μορίων Πρόσβασης Γ' Λυκείου
Εκτύπωση Μηχανογραφικού
Παράµετροι Εκτυπώσεων
Προεπισκόπηση Εκτύπωσης...

γ. Εργαλεία Επαγγελµατικής Έκδοσης
•
•
•
•
•

Πληροφορίες Τµήµατος/Σχολής (Αναζήτηση βάσει κωδικού µηχ/κού)
Πληροφορίες Τµήµατος/Σχολής (Αναζήτηση βάσει ονόµατος)
Εκτύπωση/Προβολή Μηχανογραφικού ∆ελτίου
Στατιστικά Στοιχεία Μηχανογραφικού 2015
Στατιστικά Υποψηφίων Εκπαιδευτικής Μονάδας

δ. Βοήθεια
•
•
•
•

Περιεχόµενα
Οδηγίες Χρήσης Προγράµµατος
Οδηγός Συµπλήρωσης Μηχανογραφικού
Περί...

3.2. Γραµµή Εργαλείων
Στη γραµµή εργαλείων υπάρχουν οι βασικές λειτουργίες του προγράµµατος.
: Άνοιγµα Καρτέλας Υποψηφίου
: ∆ηµιουργία Καρτέλας Υποψηφίου
: Αποθήκευση Καρτέλας Υποψηφίου
: ∆ιαγραφή Καρτέλας Υποψηφίου
: Εκκαθάριση Τρέχουσας Φόρµας
: Προεπισκόπηση Εκτύπωσης
: Εκτύπωση
: Βοήθεια
3.3. Καρτέλες Λειτουργίας Προγράµµατος
•
•
•
•

Κατάλογος & Στοιχεία Υποψηφίου
Βαθµολογίες
Μόρια Πρόσβασης
Μηχανογραφικό
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4. Κατάλογος/Καρτέλες Υποψηφίων
4.1 ∆ηµιουργία Καρτέλας Υποψηφίου
Η δηµιουργία νέας καρτέλας υποψηφίου γίνεται µε δύο τρόπους:
1ος τρόπος: Από το µενού της εφαρµογής "Καρτέλες Υποψηφίων" επιλέγετε "∆ηµιουργία
Νέας Καρτέλας Υποψηφίου".
2ος τρόπος: Από την µπάρα εργαλείων της εφαρµογής επιλέγετε το εικονίδιο

.

Η δηµιουργία καρτέλας υποψηφίου είναι απαραίτητη για τη συνέχεια της λειτουργίας της
εφαρµογής. Με αυτόν τον τρόπο κάθε υποψήφιος θα έχει στη δική του καρτέλα τα στοιχεία
του, τις βαθµολογίες του και θα µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να επανέλθει και η εφαρµογή να
τον "θυµάται".
Κατά την διαδικασία δηµιουργίας νέας καρτέλας θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε τα
απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται η εφαρµογή, τα οποία θα µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή
να τα αλλάξετε από την καρτέλα "Στοιχεία Υποψηφίου" (∆ιόρθωση Καρτέλας (Στοιχείων)
Υποψηφίου). Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 4 βήµατα:
1ο Βήµα: Στοιχεία Υποψηφίου. Εδώ συµπληρώνετε τα βασικά στοιχεία του υποψηφίου.
Είναι απαραίτητο να συµπληρώσετε το "Ονοµατεπώνυµο" για να προχωρήσετε στο δεύτερο
βήµα, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία (∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο και Σχόλιο) είναι προαιρετικά.
Πηγαίνετε στο επόµενο βήµα πατώντας το κουµπί "Επόµενο".
2ο Βήµα: Κατηγορία/Κατεύθυνση. Εδώ επιλέγετε την κατηγορία: 2016 (Παλαιό Σύστηµα),
2015 (6%) και 2014 (4%), και την κατεύθυνση στην οποία ανήκει ο υποψήφιος. Στη συνέχεια
πηγαίνετε στο επόµενο βήµα πατώντας το κουµπί "Επόµενο".
3ο Βήµα: Πανελλαδικώς Εξεταζόµενα Μαθήµατα. Εδώ επιλέγετε το 2ο µάθηµα Γενικής
Παιδείας (6ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο) ανάµεσα σε τέσσερα µαθήµατα και εάν επιθυµείτε
να έχετε πρόσβαση στο 5ο Επιστ. Πεδίο, το µάθηµα επιλογής "Αρχές Οικ. Θεωρίας". Αφού
κάνετε την επιλογή σας µπορείτε να προχωρήσετε στο επόµενο βήµα πατώντας το κουµπί
"Επόµενο".
4ο Βήµα: Τέλος. Μπορείτε να δείτε τις επιλογές που έχετε κάνει και αν δεν συµφωνείτε µε
κάποια από αυτές, µπορείτε να γυρίσετε στα προηγούµενα βήµατα πατώντας το κουµπί "<
Προηγούµενο" και να τις αλλάξετε. Αυτή η δυνατότητα σας δίνεται σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας. Αν έχετε ολοκληρώσει τις τυχόν αλλαγές που θέλετε να κάνετε και τα στοιχεία
που σας εµφανίζονται σε αυτό το βήµα είναι τα σωστά, πατώντας το κουµπί "Τέλος"
ολοκληρώνεται η διαδικασία δηµιουργίας της νέας καρτέλας.
Σηµείωση: Στον κατάλογο υποψηφίων, ο νέος υποψήφιος εµφανίζεται αφού προηγηθεί
αποθήκευση της καρτέλας του ("Αποθήκευση Καρτέλας Υποψηφίου").

4.2 Άνοιγµα Καρτέλας Υποψηφίου
Το άνοιγµα µίας υπάρχουσας καρτέλας υποψηφίου γίνεται µε τρεις τρόπους:
1ος τρόπος: Αφού επιλέξετε από τον "Κατάλογο Υποψηφίων" τον υποψήφιο του οποίου την
καρτέλα θέλετε να ανοίξετε (µε απλό κλικ στη γραµµή µε τα στοιχεία του),
πηγαίνετε στο µενού της εφαρµογής "Καρτέλες Υποψηφίων" και επιλέγετε
"Άνοιγµα Καρτέλας Υποψηφίου".
2ος τρόπος: Αφού επιλέξετε στον "Κατάλογο Υποψηφίων" τον υποψήφιο του οποίου την
καρτέλα θέλετε να ανοίξετε (µε απλό κλικ στην γραµµή µε τα στοιχεία του),
επιλέγετε το εικονίδιο
από την µπάρα εργαλείων της εφαρµογής.
3ος τρόπος: Με διπλό κλικ στη γραµµή µε τα στοιχεία του Υποψηφίου του οποίου την
καρτέλα θέλετε να ανοίξετε, στον "Κατάλογο Υποψηφίων".
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Ανοίγοντας µία καρτέλα υποψηφίου µπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του καθώς και να
προχωρήσετε στους απαραίτητους υπολογισµούς που θα σας οδηγήσουν στη σωστή
συµπλήρωση του µηχανογραφικού.
Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι ανοίξατε τη σωστή καρτέλα, ελέγχοντας εάν το όνοµα του
υποψηφίου, την καρτέλα του οποίου θέλετε να επεξεργαστείτε, εµφανίζεται επάνω, στον τίτλο
του παραθύρου της εφαρµογής. Επίσης, το όνοµα του υποψηφίου του οποίου την καρτέλα
έχετε ανοίξει, εµφανίζεται στον Κατάλογο Υποψηφίων µε διαφορετικό χρώµα.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν έχει ανοιχθεί κάποια καρτέλα υποψηφίου, δεν µπορείτε να
συνεχίσετε στην εφαρµογή, δηλαδή να επεξεργαστείτε στοιχεία υποψηφίου, να υπολογίσετε
µόρια ή να δείτε και να επιλέξετε τµήµατα.

4.3 ∆ιόρθωση Καρτέλας (Στοιχείων) Υποψηφίου
Μπορείτε να αλλάξετε όλα τα στοιχεία που δώσατε κατά την διάρκεια της "∆ηµιουργίας
Καρτέλας Υποψηφίου".
Προσοχή: Οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων της κατεύθυνσης και των πανελλαδικώς
εξεταζόµενων µαθηµάτων, µπορεί να αλλάξει τα τµήµατα που έχετε επιλέξει στο Παράθυρο 2
του "Μηχανογραφικού". Αυτό µπορεί να συµβεί εάν οι αλλαγές που κάνατε µεταβάλλουν τα
επιστηµονικά πεδία στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος.

4.4 Αποθήκευση Καρτέλας Υποψηφίου
Η δυνατότητα αποθήκευσης της καρτέλας υποψηφίου, είναι διαθέσιµη διαρκώς και
αποθηκεύει πάντα τα στοιχεία του υποψηφίου του οποίου η καρτέλα είναι ήδη ανοιχτή. Η
αποθήκευση της καρτέλας υποψηφίου γίνεται µε δύο τρόπους:
1ος τρόπος: Από το µενού της εφαρµογής "Καρτέλες Υποψηφίων" επιλέγετε "Αποθήκευση
Καρτέλας Υποψηφίου".
2ος τρόπος: Από τη µπάρα εργαλείων της εφαρµογής επιλέγετε το εικονίδιο

.

4.5 ∆ιαγραφή Καρτέλας Υποψηφίου
Για να διαγράψετε µία υπάρχουσα καρτέλα υποψηφίου πηγαίνετε στον "Κατάλογο
Υποψηφίων", επιλέγετε τον υποψήφιο του οποίου την καρτέλα θέλετε να διαγράψετε (µε
απλό κλικ στην γραµµή µε τα στοιχεία του), πηγαίνετε στο µενού της εφαρµογής "Καρτέλες
Υποψηφίων" και επιλέγετε "∆ιαγραφή Καρτέλας Υποψηφίου".
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5. Υπολογισµός Βαθµολογίας & Βαθµών Πρόσβασης
Εδώ µπορούν να υπολογιστούν ο Γενικός Μέσος Όρος και ο Βαθµός Πρόσβασης των
µαθητών. ∆εδοµένου ότι το 2016 όλοι οι υποψήφιοι που είτε θα εξεταστούν µε το παλαιό
σύστηµα, είτε θα υποβάλλουν και πάλι το µηχανογραφικό τους στην κατηγορία 10% έχουν
τους βαθµούς τους, το βήµα αυτό µπορεί να παρακαµφθεί και να προχωρήσετε απευθείας
στα "Μόρια Πρόσβασης".

6. Υπολογισµός Μορίων Πρόσβασης
Η διαδικασία υπολογισµού των Μορίων Πρόσβασης είναι η εξής:
1. Βλέπετε τη φόρµα Μορίων Πρόσβασης η οποία έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε την
Κατεύθυνση και το 6ο και ενδεχοµένως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα που έχει
δηλώσει ο υποψήφιος.
2. Συµπληρώνετε στα αντίστοιχα κουτιά το Γενικό Βαθµό Πρόσβασης και τους βαθµούς του
υποψηφίου στα Μαθήµατα Αυξηµένης Βαρύτητας.
3. Εάν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα συµπληρώνετε
τους βαθµούς του στα µαθήµατα αυτά. ∆ίπλα από κάθε ειδικό µάθηµα πατώντας το κουµπί
θα δείτε σε ποια τµήµατα απαιτείται το συγκεκριµένο ειδικό µάθηµα καθώς και τα εξής
στοιχεία για το κάθε τµήµα:
• Τα επιστ. πεδία από τα οποία υπάρχει πρόσβαση στο τµήµα.
• Το συντελεστή υπολογισµού του ειδικού µαθήµατος στα µόρια πρόσβασης του
υποψηφίου. Ο συντελεστής µπορεί να είναι είτε 20% (2) είτε 10% (1). Όταν π.χ. ο
συντελεστής είναι 20%, τα µόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος από το ειδικό
µάθηµα, υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επιπλέον των µορίων που συγκεντρώνει ο
υποψήφιος από το Γενικό Βαθµό Πρόσβασης και τα Μαθήµατα Αυξ. Βαρύτητας.
Καταχωρώντας τους βαθµούς θα πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής:
• Ο Γεν. Βαθµός Πρόσβασης καταχωρείται µε (µέχρι) δύο δεκαδικά ψηφία.
• Οι Βαθµοί Πρόσβασης των Πανελ. Εξεταζόµενων Μαθηµάτων και των Ειδικών
Μαθηµάτων καταχωρούνται µε (µέχρι) ένα δεκαδικό ψηφίο.
• Ο διαχωρισµός ακέραιου και δεκαδικού τµήµατος των βαθµών γίνεται (εδώ) µε τελεία
( . ) και όχι µε κόµµα ( , ).
4. Με τη συµπλήρωση των βαθµών, υπολογίζονται αυτόµατα για τα επιστηµονικά πεδία στα
οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος και εµφανίζονται στην οθόνη:
•
•

Οι συντελεστές βαρύτητας, τα µόρια που προκύπτουν από το Γεν. Βαθµό
Πρόσβασης και οι βαθµοί των Μαθηµάτων Αυξηµένης Βαρύτητας.
Τα µόρια του υποψηφίου συµπεριλαµβανοµένων των µορίων που συγκεντρώνει από
το ή τα ειδικά µαθήµατα στα οποία εξετάστηκε (για κάθε µάθηµα ξεχωριστά).

Στα ειδικά µαθήµατα ισχύει η βάση του 10, προκειµένου ο υποψήφιος να έχει πρόσβαση στα
τµήµατα στα οποία απαιτείται εξέταση στα µαθήµατα αυτά.
5. Όταν ολοκληρώσετε τον υπολογισµό των µορίων πρόσβασης θα πρέπει να
αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε δώσει ώστε να καταχωρηθούν στην καρτέλα του
υποψηφίου.
6. Μπορείτε να εκτυπώσετε τη φόρµα των µορίων πρόσβασης πατώντας το σχετικό κουµπί
και να ξεκινήσετε την προεργασία για τη συµπλήρωση του Μηχ. ∆ελτίου.
7. Ειδικός Υπολογισµός Γ.Β.Π.: Για γρήγορο υπολογισµό του Γ.Β.Π. για κάποιες
περιπτώσεις υποψηφίων, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φόρµα "Ειδικός Υπολογισµός
Γ.Β.Π.". Αφού υπολογίσετε τον Γ.Β.Π. του υποψηφίου, µπορείτε να τον "αντιγράψετε" στη
φόρµα "Μορίων Πρόσβασης".
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7. Μηχανογραφικό (Συµπλήρωση Μηχ. ∆ελτίου)
7.1 Προεργασία συµπλήρωσης Μηχανογραφικού ∆ελτίου
Ο Οδηγός Μηχανογραφικού παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες, ώστε ο
υποψήφιος:
•
•

Να κάνει τις ορθές επιλογές επιστηµονικών πεδίων και τµηµάτων.
Να επιλέξει την καλύτερη δυνατή σειρά προτίµησης σύµφωνα µε τις κλίσεις, τις
προτιµήσεις για τις σπουδές και το επάγγελµα που θέλει να ακολουθήσει, το ίδρυµα
και την πόλη όπου θέλει να σπουδάσει.

Σε πρώτη φάση ο υποψήφιος θα πρέπει να µελετήσει τις πληροφορίες για το περιεχόµενο, τις
επαγγελµατικές προοπτικές και το υπόλοιπο υλικό που υπάρχει για όλα τα τµήµατα στα
οποία έχει πρόσβαση και να επιλέξει το 1 ή τα 2 Επιστηµονικά Πεδία από τα οποία θα
επιλέξει τµήµατα.
Στη φόρµα "Μηχανογραφικό", ο υποψήφιος βρίσκει πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και κάνει τις απαραίτητες επιλογές για τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού
του ∆ελτίου. Όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, η οθόνη είναι χωρισµένη σε δύο
τµήµατα-παράθυρα:
•
•

Το Παράθυρο 1 (Παράθυρο Επιλογής Τµηµάτων) και
Το Παράθυρο 2 (Παράθυρο Επιλογής Σειράς Προτίµησης)

Στα δύο Παράθυρα, για κάθε Τµήµα / Σχολή ο υποψήφιος θα βρει τις εξής πληροφορίες:
•

•

•

•
•

Πληροφορίες για το κάθε τµήµα: Παραποµπή σε αναλυτικό πληροφοριακό
υλικό για το σκοπό, το αντικείµενο σπουδών, τη διάρκεια φοίτησης, τις επαγγ.
διεξόδους, ιδιαιτερότητες πρόσβασης, πληροφορίες για τις δυνατότητες
µεταπτυχιακών σπουδών, σύνδεσµο (link) στο ίδρυµα στο οποίο ανήκει το κάθε
τµήµα και στο site του και άλλες χρήσιµες πληροφορίες.
Σ.Μ.∆. (Σηµείωση Μηχ. ∆ελτίου): Οι σηµειώσεις που υπάρχουν σε διάφορα
τµήµατα του Μηχ. ∆ελτίου, αριστερά από το όνοµα του κάθε τµήµατος. Εδώ οι
κωδικοί των σηµειώσεων είναι σύνδεσµοι (links) που οδηγούν στο περιεχόµενο της
κάθε σηµείωσης.
Μετ. (∆υνατότητες Μετεγγραφής): Τα αντίστοιχα τµήµατα στα οποία υπάρχει
δυνατότητα µετεγγραφής από το συγκεκριµένο τµήµα για τους υποψηφίους των
ειδικών κατηγοριών.
Κωδ. (Κ.Α. Σχολής): Κωδικός Τµήµατος ή Σχολής έτσι όπως αναφέρεται στο Μηχ.
∆ελτίο.
Σχολή/ Τµήµα/ Κατευθύνσεις Προχωρηµένου Εξαµήνου/ Πόλη /Ίδρυµα: Τα
ονόµατα όλων των τµηµάτων / σχολών καθώς και τις κατευθύνσεις προχωρηµένου
εξαµήνου - εάν αυτές υπάρχουν ( ), το ίδρυµα στο οποίο ανήκουν και η πόλη στην
οποία βρίσκονται.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Πεδία: Το ή τα Επιστ. Πεδία από τα οποία υπάρχει πρόσβαση στο τµήµα.
Εισ. 16: Ο αριθµός των εισακτέων στο τµήµα το 2016.
Εισ. 15: Ο αριθµός των εισακτέων στο τµήµα το 2015.
Μόρια: Τα µόρια τα οποία συγκεντρώνει ο υποψήφιος σύµφωνα µε τα στοιχεία που
έχει δώσει.
Βάση: Η βάση του τµήµατος το 2015 (αριθµός µορίων).
Ιστ.: Ιστορικό Βάσης και Εισακτέων του τµήµατος, το οποίο περιέχει τις Βάσεις και
τους Εισακτέους παλαιότερων ετών τα οποία παρουσιάζονται και µε γραφήµατα.
∆ιαφορά: Στη στήλη αυτή φαίνεται η απόκλιση των µορίων που συγκεντρώνει ο
υποψήφιος από την περσινή βάση, στο κάθε τµήµα. Όπου η διαφορά είναι θετική
(πράσινοι χαρακτήρες), ο υποψήφιος θα περνούσε σύµφωνα µε την περσινή βάση,
όπου είναι αρνητική (κόκκινοι χαρακτήρες), δεν θα περνούσε.
Σ.Π. (Σειρά Προτίµησης): Συµπληρώνεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής
συµπλήρωσης του Μηχ. ∆ελτίου.
Προτ. (Προτιµήσεις): Ο αριθµός των υποψηφίων του 2015 που δήλωσαν στο
µηχανογραφικό τους το συγκεκριµένο τµήµα. (Οι πληροφορίες των προτιµήσεων
).
εµφανίζονται πιο αναλυτικά µέσω της επιλογής
Top 3 Πρ.: Το ποσοστό των υποψηφίων του 2015 που δήλωσαν το τµήµα 1ο, 2ο
και 3ο στο µηχανογραφικό τους (επί του συνόλου των υποψηφίων που δήλωσαν το
τµήµα).
Top 3 Επ.: Το ποσοστό των επιτυχόντων του 2015 που δήλωσαν το τµήµα 1ο, 2ο
και 3ο στο µηχανογραφικό τους (επί του συνόλου των επιτυχόντων).

Σηµειώσεις:
1. Στις στήλες "Μόρια", "Βάση" και "∆ιαφορά" συνυπολογίζονται και τα µόρια των ειδικών
µαθηµάτων, όπου υπάρχουν.
2. Ο Α/Α (Αύξων Αριθµός Τµήµατος ή Σχολής) του επίσηµου Μηχανογραφικού ∆ελτίου,
δεν εµφανίζεται στην οθόνη "Μηχανογραφικό". Εµφανίζεται στην τελική εκτύπωση του
συµπληρωµένου Μηχανογραφικού ∆ελτίου.
3. Το επίσηµο Μηχανογραφικό ∆ελτίο περιέχει µόνον τα εξής: Σ.Μ.∆., Κωδ., Σχολή/
Τµήµα/ Πόλη/ Ίδρυµα.
7.2 ∆ηµιουργία Σεναρίων Μηχανογραφικού ∆ελτίου (Συνοπτικά)
Αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει τη µελέτη του πληροφοριακού υλικού των τµηµάτων, µπορεί
να προχωρήσει:
•
•
•
•

Στην Επιλογή των Επιστηµονικών Πεδίων από τα οποία θα επιλέξει τµήµατα.
Στην Επιλογή των Τµηµάτων/Σχολών που θα συµπεριλάβει στο Μηχανογραφικό του
∆ελτίο.
Στην Επιλογή της Σειράς Προτίµησης.
Σε αλλαγές στις επιλογές τµηµάτων/σχολών και σε Μεταβολές στη Σειρά Προτίµησης
µέχρι να καταλήξει στην τελική σειρά επιλογής τµηµάτων.

Παράλληλα, ο υποψήφιος µπορεί να κάνει:
•
•
•

•

Εναλλακτικές Ταξινοµήσεις Τµηµάτων/Σχολών µε βάση διάφορα κριτήρια.
Φιλτραρίσµατα των Τµηµάτων/Σχολών που θα βλέπει στα δύο παράθυρα εργασίας
µε βάση διάφορα κριτήρια.
Σύγκριση των µορίων του µε τις περσινές βάσεις και εξέταση Εναλλακτικών
Σεναρίων Ανόδου / Πτώσης των Βάσεων, µε µεγάλη επιφύλαξη βεβαίως γιατί οι
βάσεις αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο, πολλές φορές απρόβλεπτα.
Εµφάνιση ή απόκρυψη, στα παράθυρα Επιλογής Τµηµάτων/Σχολών & Σειράς
Προτίµησης, των τριών τελευταίων στηλών, που αφορούν στα στατιστικά κάθε
τµήµατος ('Προτιµήσεις', 'Top 3 Πρ.', 'Top 3 Επ.'), χρησιµοποιώντας το κουµπί
Στήλες.

Οι παραπάνω λειτουργίες βοηθούν τον υποψήφιο να δηµιουργήσει σενάρια επιλογής
τµηµάτων και σειράς προτίµησης µέχρι να καταλήξει στην τελική του επιλογή, το τελικό
σενάριο το οποίο θα οριστικοποιήσει, µε τους κωδικούς του, στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.
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7.3 Επιλογή Επιστηµονικών Πεδίων

Στην κάτω-δεξιά πλευρά του Παραθύρου 1 θα βρείτε τα κουµπιά επιλογής επιστηµονικών
πεδίων. Με τα κουµπιά αυτά µπορείτε να επιλέξετε το ένα ή τα δύο επιστηµονικά πεδία
από τα οποία ο υποψήφιος θα δηλώσει τµήµατα/σχολές.
Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, δεν είναι ενεργοποιηµένα όλα τα επιστηµονικά πεδία
αλλά µόνο τα επιστηµονικά πεδία στα οποία έχει δικαίωµα πρόσβασης ο υποψήφιος,
σύµφωνα µε την κατεύθυνσή του και τα µαθήµατα στα οποία έχει εξεταστεί σε πανελλαδικό
επίπεδο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο υποψήφιος:
•
•

∆εν έχει πρόσβαση στα 1ο και στο 5ο επιστηµονικά πεδία.
Έχει πρόσβαση στα 2ο, 3ο και 4ο επιστηµονικά πεδία.

Κάθε φορά που επιλέγεται ένα πεδίο, το κουµπί του αλλάζει χρώµα όπως φαίνεται στην
εικόνα, ενώ όταν αναιρείται η επιλογή, επανέρχεται η αρχική εµφάνιση του κουµπιού. Στην
παραπάνω εικόνα είναι επιλεγµένο το 2ο επιστηµονικό πεδίο.
Όταν δεν είναι επιλεγµένο κανένα επιστηµονικό πεδίο, δεν µπορείτε να εισάγετε στο
Παράθυρο 2 (Επιλογής Σειράς Προτίµησης) κανένα Τµήµα/Σχολή.
Εάν έχετε ήδη επιλέξει δύο επιστ. πεδία και προσπαθήσετε να επιλέξετε και ένα τρίτο, θα
εµφανιστεί σχετικό µήνυµα, δεδοµένου ότι µπορείτε να επιλέξετε µέχρι δύο επιστηµονικά
πεδία του Μηχανογραφικού ∆ελτίου. Εάν επιθυµείτε να αλλάξετε κάποιο από τα δύο επιστ.
πεδία που έχετε επιλέξει, θα πρέπει αρχικά να το αναιρέσετε και στη συνέχεια να επιλέξετε το
νέο επιστ. πεδίο που θέλετε να δηλώσετε.
Σηµείωση: Η επιλογή επιστ. πεδίων, δεν επηρεάζει το ποια Τµήµατα/Σχολές θα εµφανίζονται
στο Παράθυρο 1 αλλά µόνο τα Τµήµατα/Σχολές που εµφανίζονται στο Παράθυρο 2 (τα
τµήµατα τα οποία επιλέγει ο υποψήφιος). Η εµφάνιση των Τµηµάτων/Σχολών στο Παράθυρο
1 επηρεάζεται µόνο από τα "Φίλτρα Σχολών Πρόσβασης". Εποµένως εάν θέλετε να
εξαιρέσετε τα τµήµατα κάποιου ή κάποιων επιστ. πεδίων µπορείτε να το κάνετε µέσω του
σχετικού φίλτρου.
7.4 Παράθυρα Επιλογής Τµηµάτων & Σειράς Προτίµησης
Εδώ βρίσκεστε στην καρτέλα "Μηχανογραφικό", στην οποία γίνονται όλες οι απαραίτητες
επιλογές για την προεργασία και τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού ∆ελτίου του
υποψηφίου. Όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, η οθόνη είναι χωρισµένη σε δύο
τµήµατα-παράθυρα:
•
•

Το Παράθυρο 1 (Παράθυρο Επιλογής Τµηµάτων) και
Το Παράθυρο 2 (Παράθυρο Επιλογής Σειράς Προτίµησης)
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Ανάµεσα στα δύο Παράθυρα υπάρχουν τα εξής κουµπιά:
•

•

"Προσθήκη": Με το κουµπί αυτό ο υποψήφιος αφού επιλέξει στο παράθυρο 1 τα
Τµήµατα / Σχολές που επιθυµεί να επιλέξει, τα µεταφέρει στο "Παράθυρο 2" όπου
στη συνέχεια θα τα τοποθετήσει σύµφωνα µε τη σειρά που επιθυµεί.
"Επιλογή Επιστ. Πεδίων": Με τα κουµπιά αυτά, ο υποψήφιος ορίζει το 1 ή τα 2
επιστηµονικά πεδία από τα οποία θα επιλέξει Τµήµατα / Σχολές. Περισσότερες
πληροφορίες στην "Επιλογή Τµηµάτων / Σχολών" και στην "Επιλογή Επιστ. Πεδίων"
αντίστοιχα.

Το πρόγραµµα δεν επιτρέπει στον υποψήφιο:
•

•

Να δηλώσει επιστηµονικά πεδία στα οποία δεν έχει πρόσβαση σύµφωνα µε την
κατεύθυνση και το 6ο (και 7ο) πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα που έχει
επιλέξει.
Να επιλέξει Τµήµατα / Σχολές που απαιτούν ειδικό µάθηµα στο οποίο δεν έχει
εξεταστεί ή έχει εξεταστεί και δεν περνάει τη βάση.

Επίσης, στα τµήµατα τα οποία απαιτούν προκαταρκτικές εξετάσεις ή άλλες ειδικές
δεξιότητες, το πρόγραµµα ρωτάει τον υποψήφιο εάν πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται και
στη συνέχεια του επιτρέπει να τα µεταφέρει στο "Παράθυρο 2".
Παράθυρο 1 (Επιλογής Τµηµάτων)
Σε αυτό το παράθυρο υπάρχει ο κατάλογος "Τµήµατα/Σχολές Μηχανογραφικού" που
περιλαµβάνει όλα τα τµήµατα στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος. Υπάρχουν οι εξής
δυνατότητες τροποποίησης του τρόπου παρουσίασης του καταλόγου των τµηµάτων:
• Ταξινόµηση: ∆ίνει τη δυνατότητα ταξινόµησης του καταλόγου "Τµήµατα / Σχολές" µε
περισσότερα από ένα κριτήρια. Περισσότερα στην "Ταξινόµηση Τµηµάτων/Σχολών".
• Σενάρια +/- : ∆ίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας του δικού σας σεναρίου ανόδου ή
πτώσης των βάσεων κατά επιστηµονικό πεδίο. Περισσότερα στα "Σενάρια +/-".
• Στήλες: ∆ίνει τη δυνατότητα Εµφάνισης / Απόκρυψης των στηλών, που αφορούν στα
στατιστικά στοιχεία προηγούµενων ετών κάθε τµήµατος στα Παράθυρα Επιλογής
Τµηµάτων/Σχολών & Σειράς Προτίµησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην
"Εµφάνιση / Απόκρυψη Στηλών".
• Φίλτρα: ∆ίνουν τη δυνατότητα "φιλτραρίσµατος" των περιεχοµένων του καταλόγου
των Τµηµάτων / Σχολών ώστε να εµφανίζονται µόνο τα Τµήµατα / Σχολές τα οποία
ενδιαφέρουν τον υποψήφιο. Περισσότερα στα "Φίλτρα Τµηµάτων / Σχολών
Πρόσβασης".

Παράθυρο 2 (Επιλογής Σειράς Προτίµησης)
Σε αυτό το τµήµα υπάρχει ο κατάλογος "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές". ∆ίνονται οι εξής
δυνατότητες τροποποίησης του τρόπου παρουσίασης του καταλόγου των Τµηµάτων /
Σχολών που έχει επιλέξει ο υποψήφιος:
• Ταξινόµηση: ∆υνατότητα ταξινόµησης του καταλόγου "Επιλεγµένα Τµήµατα /
Σχολές" µε περισσότερα από ένα κριτήρια. Περισσότερα στην "Ταξινόµηση
Τµηµάτων".
• ∆ιαγραφή: ∆υνατότητα διαγραφής Τµηµάτων / Σχολών από τον κατάλογο
"Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές". Περισσότερα στη "∆ιαγραφή Τµηµάτων Επιλογής".
• Σειρά Προτίµησης: Τα κουµπιά αυτά δίνουν τη δυνατότητα αλλαγών στη σειρά
προτίµησης των τµηµάτων / σχολών στον κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές".
Περισσότερα στη "Μεταβολή Σειράς Προτίµησης".
∆υνατότητα Αυξοµείωσης του µεγέθους των δύο παραθύρων. Η γραµµή που χωρίζει το
Παράθυρο 1 και το Παράθυρο 2 δίνει τη δυνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους των δύο
παραθύρων. Όταν "τοποθετήσετε" τον κέρσορα του ποντικιού στη γραµµή, ο κέρσορας
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µετατρέπεται σε ένα βελάκι δύο κατευθύνσεων. Τότε, κρατώντας πατηµένο το αριστερό
κουµπί του ποντικιού µπορείτε να κατευθύνετε τη γραµµή προς τα επάνω ή προς τα κάτω και
µε αυτόν τον τρόπο να τροποποιήσετε ταυτόχρονα το µέγεθος των δύο παραθύρων. Στη
φάση της επιλογής τµηµάτων σας εξυπηρετεί να µεγιστοποιήσετε το Παράθυρο 1 και στη
φάση της επιλογής σειράς προτίµησης να µεγιστοποιήσετε το Παράθυρο 2.
7.5 Επιλογή Τµηµάτων/Σχολών
Η επιλογή τµηµάτων / σχολών γίνεται από το Παράθυρο 1. Τα Τµήµατα/Σχολές που επιλέγετε
εµφανίζονται στο Παράθυρο 2 (στον κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές") έτσι ώστε στη
συνέχεια να ορίσετε τη σειρά προτίµησης ανάµεσα στα τµήµατα αυτά. Η επιλογή τµηµάτων
και η εµφάνισή τους στο Παράθυρο 2 γίνεται µε 4 τρόπους:
1ος τρόπος: Κάνοντας διπλό κλικ επάνω στη γραµµή του τµήµατος / σχολής, στον κατάλογο
Τµηµάτων / Σχολών του Παραθύρου 1.
2ος τρόπος: Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή (µε απλό κλικ στη γραµµή του τµήµατος /
σχολής), από τον κατάλογο Τµηµάτων / Σχολών του Παραθύρου 1 και στη
συνέχεια πατώντας το κουµπί "Προσθήκη".
3ος τρόπος: Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή (µε απλό κλικ στη γραµµή του τµήµατος /
σχολής) από τον κατάλογο Τµηµάτων / Σχολών του Παραθύρου 1 και στη
συνέχεια πατώντας το πλήκτρο "+" του πληκτρολογίου.
4ος τρόπος: Με τη µέθοδο "Drag & Drop". Επιλέγοντας, στο Παράθυρο 1, το Τµήµα / Σχολή
που θέλετε να επιλέξετε και κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του
ποντικού σέρνετε το Τµήµα / Σχολή στο επιθυµητό σηµείο του Παραθύρου 2
και απελευθερώνετε το αριστερό κουµπί του ποντικιού. Το Τµήµα / Σχολή θα
προστεθεί ακριβώς κάτω από το τµήµα / σχολή επί του οποίου ελευθερώσατε
το αριστερό κουµπί του ποντικιού (αµέσως επόµενο ως προς τη σειρά
προτίµησης).
Με τους τρεις πρώτους τρόπους, το Τµήµα / Σχολή που επιλέξατε να προστεθεί στο
Παράθυρο 2, θα προστεθεί στον κατάλογο, ως προς τη σειρά προτίµησης, αµέσως µετά το
τελευταίο τµήµα / σχολή που υπάρχει ήδη στον κατάλογο. ∆ηλαδή, αν υπάρχουν ήδη
τέσσερα Τµήµατα / Σχολές στον κατάλογο µε αριθµό προτίµησης 1, 2, 3 και 4 το νέο Τµήµα /
Σχολή θα τοποθετηθεί αρχικά 5ο.

7.6 ∆ιαγραφή Τµηµάτων/Σχολών
Υπάρχουν δύο τρόποι διαγραφής Τµηµάτων / Σχολών από τον κατάλογο "Επιλεγµένα
Τµήµατα / Σχολές" του Παραθύρου 2.
1ος τρόπος: Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή προς διαγραφή (µε απλό κλικ στη γραµµή του
τµήµατος / σχολής) στο Παράθυρο 2 και στη συνέχεια πατώντας το κουµπί
"∆ιαγραφή".
2ος τρόπος: Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή προς διαγραφή (µε απλό κλικ στη γραµµή του
τµήµατος / σχολής στο Παράθυρο 2) και στη συνέχεια πατώντας το κουµπί
"Delete" ή "Del" στο πληκτρολόγιο.
Με οποιονδήποτε τρόπο και αν διαγραφεί ένα Τµήµα / Σχολή, τα Τµήµατα / Σχολές που
βρίσκονται κατά σειρά προτίµησης µετά από αυτό που θα διαγραφεί, ανεβαίνουν κατά µία
θέση στη σειρά προτίµησης. ∆ηλαδή αν ήδη υπάρχουν τέσσερα Τµήµατα / Σχολές στον
κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές" και διαγράψουµε το Τµήµα / Σχολή µε σειρά
προτίµησης 2, το Τµήµα / Σχολή που είχε σειρά προτίµησης 3 τώρα θα έχει 2, και το Τµήµα /
Σχολή που είχε σειρά προτίµησης 4 τώρα θα έχει 3 κ.ο.κ..
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7.7 Μεταβολή Σειράς Προτίµησης
Η µεταβολή σειράς προτίµησης των Τµηµάτων / Σχολών στον κατάλογο "Επιλεγµένα
Τµήµατα / Σχολές" του Παραθύρου 2 µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:
1ος τρόπος: Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή του οποίου θέλετε να µεταβάλλετε τη σειρά
προτίµησης (µε απλό κλικ στη γραµµή του τµήµατος / σχολής) και στη συνέχεια
πατώντας το αντίστοιχο κουµπί από την οµάδα κουµπιών "Σειρά Προτίµησης".
Τα κουµπιά-βέλη της "Σειράς Προτίµησης" επιτελούν τις εξής λειτουργίες:
: Μετακίνηση στην κορυφή της σειράς προτίµησης.
: Μετακίνηση µία θέση πιο πάνω στη σειρά προτίµησης.
: Μετακίνηση µία θέση πιο κάτω στη σειρά προτίµησης.
: Μετακίνηση στο τέλος της σειράς προτίµησης.
2ος τρόπος: Με την µέθοδο "Drag & Drop". Επιλέγοντας το Τµήµα / Σχολή και κρατώντας
πατηµένο το αριστερό κουµπί του ποντικιού σέρνετε το Τµήµα / Σχολή στο
επιθυµητό σηµείο του καταλόγου και απελευθερώνετε το αριστερό κουµπί του
ποντικιού. Το Τµήµα / Σχολή θα πάρει την αµέσως επόµενη σειρά προτίµησης
από το Τµήµα / Σχολή επί του οποίου ελευθερώσατε το αριστερό κουµπί του
ποντικιού. Ο τρόπος αυτός δεν λειτουργεί µόνο όταν θέλουµε να µεταφέρουµε
ένα Τµήµα / Σχολή 1ο σε σειρά προτίµησης.
7.8 Ταξινόµηση Τµηµάτων/ Σχολών
Η δυνατότητα ταξινόµησης των Καταλόγων Τµηµάτων / Σχολών, σύµφωνα µε τα στοιχεία
όλων των στηλών των καταλόγων, υπάρχει και στα δύο παράθυρα. Η ταξινόµηση γίνεται µε
δύο τρόπους:
1ος τρόπος: Με απλό κλικ πάνω στον τίτλο της εκάστοτε στήλης του καταλόγου Τµηµάτων /
Σχολών του Παραθύρου, µε βάση την οποία επιθυµείτε να ταξινοµήσετε τον
κατάλογο. Έτσι, µπορείτε να ταξινοµήσετε κατά Κωδικό, Σχολή / Τµήµα
Πόλη, Ίδρυµα, Πεδία, Εισ. 16, Εισ. 15, Μόρια, Βάση, ∆ιαφ., Σειρά
Προτίµησης, Προτ., Top 3 Πρ., Top 3 Επ., Μετ. (∆υνατότητες
Μετεγγραφής) και ΣΜ∆ (Σηµειώσεις Μηχ. ∆ελτίου). Για να ξέρετε κάθε
στιγµή µε ποιον τρόπο είναι κάθε φορά ταξινοµηµένος ο κατάλογος,
εµφανίζονται βελάκια ( : αύξουσα ταξινόµηση, : φθίνουσα ταξινόµηση) δίπλα
στον τίτλο της στήλης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Εδώ έχει γίνει
αύξουσα (αλφαβητική) ταξινόµηση σύµφωνα µε τη στήλη "Σχολή / Τµήµα".

2ος τρόπος: Με τη χρήση του κουµπιού "Ταξινόµηση" που υπάρχει και στα δύο Παράθυρα.
Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει και δυνατότητα πολλαπλής ταξινόµησης.
Πατώντας το κουµπί "Ταξινόµηση", εµφανίζεται ο διάλογος που ακολουθεί:
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Στον παραπάνω διάλογο δίνεται η δυνατότητα επιλογής, ταυτόχρονα, µέχρι τριών
κριτηρίων ταξινόµησης καθώς και η επιλογή του τρόπου αριθµητικής / αλφαβητικής
ταξινόµησης (αύξουσας ή φθίνουσας).
7.9 Φίλτρα Τµηµάτων/Σχολών Πρόσβασης

Στο Παράθυρο 1 δίνεται η δυνατότητα φιλτραρίσµατος του καταλόγου "Τµήµατα / Σχολές" µε
τη χρήση των κουµπιών της οµάδας "Φίλτρα" που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Με αυτόν
τον τρόπο ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει οµάδες τµηµάτων που δεν τον
ενδιαφέρουν από τον κατάλογο του παραθύρου ώστε να κάνει πιο εύκολα τις επιλογές του.
Όταν είναι ενεργοποιηµένο κάποιο φίλτρο, τότε το εικονίδιο αριστερά από το όνοµα του
φίλτρου αλλάζει χρώµα. Για παράδειγµα στην παραπάνω εικόνα είναι ενεργοποιηµένο µόνο
το φίλτρο "Επ. Πεδία".
Υπάρχουν τρεις δυνατότητες φιλτραρίσµατος:
1. Κατά Επιστηµονικό Πεδίο: Με το φίλτρο αυτό µπορείτε να προβάλλετε στο Παράθυρο 1
τα Τµήµατα / Σχολές από τα επιστηµονικά πεδία (µόνο) που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να
επιλέξετε µόνο ανάµεσα στα επιστηµονικά πεδία στα οποία έχετε πρόσβαση (εµφανίζονται µε
την αρχική ρύθµιση του προγράµµατος). Στη συνέχεια κάνοντας κλικ µπορείτε να αφαιρείτε ή
να επαναφέρετε επιστ. πεδία.
Για παράδειγµα, στην εικόνα που ακολουθεί, ο υποψήφιος έχει πρόσβαση στα επιστηµονικά
πεδία ΙΙ, ΙII και IV και έχει επιλέξει να εµφανιστούν στον κατάλογο µόνο τα Τµήµατα / Σχολές
που ανήκουν στο 2ο επιστηµονικό πεδίο.
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Σηµείωση: Όταν το φίλτρο αυτό δεν είναι ενεργοποιηµένο, εµφανίζονται τα Τµήµατα / Σχολές
όλων των επιστηµονικών πεδίων στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος.
2. Κατά Ίδρυµα: Με το φίλτρο αυτό µπορείτε να προβάλλετε τα Τµήµατα / Σχολές ανάλογα
µε την κατηγορία ιδρύµατος στην οποία ανήκουν (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ, ΣΧ.ΕΝΣΤ. (Σχολές
Ενστόλων), ΕΚΚΛ). Πατώντας το αντίστοιχο κουµπί εµφανίζεται ο διάλογος που φαίνεται
στην εικόνα που ακολουθεί.

Μπορείτε να µεταφέρετε κατηγορίες ιδρυµάτων από την αριστερή πλευρά (Εµφάνιση) προς
τη δεξιά πλευρά (Απόκρυψη) κάνοντας απλό κλικ στον τύπο του ιδρύµατος και πατώντας το
κουµπί "->" (για να µεταφέρετε µια κατηγορία) ή πατώντας το κουµπί "->>" για να µεταφέρετε
όλες τις κατηγορίες µαζί (και αντιστρόφως).
Στον κατάλογο θα εµφανιστούν µόνον τα Τµήµατα / Σχολές του τύπου που υπάρχει στην
πλευρά της "Εµφάνισης". Στο παράδειγµα της παραπάνω εικόνας, στον κατάλογο Τµηµάτων
/ Σχολών του Παραθύρου 1 θα εµφανιστούν µόνο τα Τµήµατα / Σχολές ΤΕΙ, ΕΚΚΛ και
ΣΧ.ΕΝΣΤ. (Σχολές Ενστόλων) και όχι τα Τµήµατα / Σχολές των ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.
Σε περίπτωση που µεταφέρετε και τους τρεις τύπους ιδρυµάτων στον κατάλογο "Απόκρυψη",
όταν πατήσετε το κουµπί "ΟΚ" θα εµφανιστεί σχετικό µήνυµα.
Σηµείωση: Όταν το φίλτρο αυτό δεν είναι ενεργοποιηµένο, τότε εµφανίζονται τα Τµήµατα /
Σχολές που ανήκουν και στους τρεις τύπους ιδρύµατος.
3. Κατά Πόλη: Αυτό το φίλτρο είναι παρόµοιο στη λειτουργία του µε το φίλτρο "Ιδρύµατος".
Στο διάλογο εµφανίζονται οι πόλεις αντί για τους τύπους του ιδρύµατος. Έτσι σας δίνεται η
δυνατότητα να επιλέξετε την εµφάνιση τµηµάτων / σχολών συγκεκριµένων πόλεων και την
απόκρυψη τµηµάτων / σχολών των πόλεων που θέλετε να εξαιρέσετε από τις επιλογές σας.
7.10 Σενάρια Ανόδου/Πτώσης Βάσεων (+/-)
Με αυτή την επιλογή σας δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας σεναρίων αυξοµείωσης των
βάσεων κατά επιστηµονικό πεδίο. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατάτε το
κουµπί που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Πατώντας το κουµπί "Σενάρια +/-" εµφανίζεται µία φόρµα στην οποία µπορείτε να εισάγετε τις
εκτιµήσεις σας για τις µεταβολές (αριθµό µορίων) των βάσεων κατά επιστηµονικό πεδίο. Οι
τιµές που µπορείτε να εισάγετε κυµαίνονται από -5.000 µέχρι +5.000 µόρια. Οι αρνητικές
τιµές αντιστοιχούν σε πτώση των βάσεων και οι θετικές σε άνοδο.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, για το 1ο επιστηµονικό πεδίο προβλέπεται (µέση)
άνοδος των βάσεων κατά 5.000 µόρια, για το δεύτερο (µέση) πτώση κατά 2.000 και για το
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τρίτο έχει δοθεί µεταβολή µη αποδεκτή, αφού υπερβαίνει το όριο ανόδου των βάσεων
(5.000).

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία των σεναρίων θα πρέπει να ελεγχθεί αρχικά η επιλογή
"Ενεργοποίηση σεναρίων ανόδου/πτώσης" και στη συνέχεια να πατηθεί το κουµπί "ΟΚ",
αλλιώς ακόµα και αν έχουν συµπληρωθεί οι προβλεπόµενες τιµές µεταβολής στα επιστ.
πεδία η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί. Κατά την ενεργοποιηµένη λειτουργία αλλάζει χρώµα
το εικονίδιο στο κουµπί "Σενάρια +/-" όπως φαίνεται παρακάτω.

Σηµειώσεις:
1. Η λειτουργία "Σενάρια +/-" είναι καθολική, δηλαδή δεν έχει εφαρµογή µόνο σε έναν
υποψήφιο, αλλά σε όλους.
2. Στις στήλες "Μόρια", "Βάση" και "∆ιαφορά" συνυπολογίζονται και τα µόρια των ειδικών
µαθηµάτων όπου υπάρχουν.
3. Όταν έχετε ενεργοποιήσει κάποιο σενάριο ανόδου/πτώσης βάσεων, µεταβάλλονται
αναλόγως οι βάσεις στα Παράθυρα 1 & 2. Εάν θέλετε να επανεµφανιστούν οι περσινές
βάσεις, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το σενάριο.

7.11 Εκτυπώσεις Μηχανογραφικού ∆ελτίου
Μπορείτε να εκτυπώσετε µε διάφορους εναλλακτικούς τρόπους τα τµήµατα του
Μηχανογραφικού ∆ελτίου. Οι εκτυπώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως οδηγοί για τη
δηµιουργία και καταχώριση των σεναρίων επιλογής τµηµάτων και σειράς προτίµησης και του
τελικού σεναρίου που θα επιλέξει για να οριστικοποιήσει ο υποψήφιος, µε τους κωδικούς του,
στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.
•

Τα Τµήµατα / Σχολές Πρόσβασης. Με την επιλογή αυτήν µπορείτε να εκτυπώσετε
τα τµήµατα / σχολές των επιστηµονικών πεδίων στα οποία έχει πρόσβαση ο
υποψήφιος, έτσι όπως εµφανίζονται στο Παράθυρο 1, σύµφωνα µε την πιθανή
χρήση φίλτρων ή κριτηρίων ταξινόµησης.

•

Τα Τµήµατα / Σχολές Επιλογής. Με την επιλογή αυτή, µπορείτε να εκτυπώσετε τα
τµήµατα / σχολές που έχει επιλέξει για να δηλώσει στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο ο
υποψήφιος έτσι όπως εµφανίζονται στο Παράθυρο 2. Παρουσιάζονται µε τον τρόπο
που έχετε επιλέξει να εµφανίζονται στον κατάλογο "Επιλεγµένα Τµήµατα / Σχολές"
του Παραθύρου 2.

•

Το Μηχανογραφικό ∆ελτίο (µε ή χωρίς τα τµήµατα που επιλέξατε) . Με την
επιλογή αυτή, µπορείτε να εκτυπώσετε τα επιστηµονικά πεδία του Μηχανογραφικού
∆ελτίου τα οποία έχει δηλώσει ο υποψήφιος. Στην εκτύπωση συµπεριλαµβάνονται
όλα τα Τµήµατα / Σχολές του Μηχανογραφικού ∆ελτίου σύµφωνα µε τη σειρά που
είναι ταξινοµηµένα στο επίσηµο Μηχ. ∆ελτίο, κατά αύξοντα αριθµό (Α/Α). Εάν έχετε
ήδη επιλέξει Τµήµατα / Σχολές και έχετε ορίσει σειρά προτίµησης (στο Παράθυρο 2),
για τα τµήµατα αυτά, η σειρά προτίµησης θα εκτυπωθεί στο αντίστοιχο κουτί "Σειρά
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Προτίµησης" του Μηχ. ∆ελτίου ενώ στα υπόλοιπα Τµήµατα / Σχολές το κουτί "Σειρά
Προτίµησης" θα παραµείνει κενό".
Όταν επιλέξετε την "Προεπισκόπηση" ή "Εκτύπωση" του Μηχανογραφικού, εµφανίζεται ο
διάλογος που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Σε αυτόν το διάλογο επιλέγετε την
εκτύπωση που θέλετε και στη συνέχεια πατάτε το κουµπί "ΟΚ" για να προχωρήσετε στην
προεπισκόπηση ή εκτύπωση της επιλογής σας.

Με την "Προεπισκόπηση Εκτύπωσης" µπορείτε να ελέγξετε την εµφάνιση, τα περιεχόµενα και
τις "Παραµέτρους Εκτυπώσεων" που έχετε ορίσει.

7.12 Εµφάνιση / Απόκρυψη Στηλών
Με αυτήν την επιλογή, σας δίνεται η δυνατότητα να εµφανίσετε ή να αποκρύψετε (ώστε να
µειωθεί ο όγκος των δεδοµένων στα Παράθυρα 1 και 2) τις τρεις στήλες που αφορούν στα
στατιστικά στοιχεία των Τµηµάτων / Σχολών. Οι προαναφερθείσες στήλες είναι οι εξής:
•
•

•

Προτ. (Προτιµήσεις): Ο αριθµός των υποψηφίων του 2015 που δήλωσαν στο
µηχανογραφικό τους το συγκεκριµένο τµήµα.
Top 3 Πρ.: Το ποσοστό των υποψηφίων του 2015 που δήλωσαν το τµήµα 1ο, 2ο
και 3ο στο µηχανογραφικό τους (επί του συνόλου των υποψηφίων που δήλωσαν το
τµήµα).
Top 3 Επ.: Το ποσοστό των επιτυχόντων του 2015 που δήλωσαν το τµήµα 1ο, 2ο
και 3ο στο µηχανογραφικό τους (επί του συνόλου των επιτυχόντων).

Πατώντας το κουµπί "Στήλες", εµφανίζεται η επιλογή "Στατιστικά Προτιµήσεων" που φαίνεται
παρακάτω:

Όταν η επιλογή "Στατιστικά Προτιµήσεων" είναι επιλεγµένη, τότε οι στήλες εµφανίζονται στα
δύο Παράθυρα, ενώ όταν δεν είναι επιλεγµένη τότε οι στήλες αποκρύπτονται. Κάνοντας ένα
απλό κλικ πάνω στην επιλογή "Στατιστικά Προτιµήσεων", µπορείτε να τις αποκρύψετε /
επανεµφανίσετε.
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8 Εκτυπώσεις
8.1 Τρόποι Εκτύπωσης και ∆ιαθέσιµες Εκτυπώσεις
Υπάρχουν δύο τρόποι για να ξεκινήσετε µία εκτύπωση:
1ος τρόπος: Από το µενού της εφαρµογής "Εκτυπώσεις" επιλέγετε "Εκτύπωση".
2ος τρόπος: Από την µπάρα εργαλείων της εφαρµογής επιλέγετε το εικονίδιο

.

Η εφαρµογή σας δίνει την δυνατότητα να εκτυπώσετε ακριβώς όπως εµφανίζονται στην
οθόνη τις φόρµες:
•
•
•

Στοιχεία Υποψηφίου
Βαθµολογίες
Μόρια Πρόσβασης

Επίσης µπορείτε να εκτυπώσετε µε τρεις εναλλακτικούς τρόπους τα τµήµατα του
Μηχανογραφικού ∆ελτίου.

8.2 Παράµετροι Εκτυπώσεων
Οι παράµετροι των εκτυπώσεων επιτρέπουν την παραµετροποίηση της εµφάνισης της
εκτύπωσης προσθέτοντας κάποιες πληροφορίες για την εκπαιδευτική σας µονάδα.
Με την επιλογή "Παράµετροι Εκτυπώσεων" µπορείτε να αλλάξετε τις παραµέτρους των
εκτυπώσεων. Πατώντας το σχετικό κουµπί, εµφανίζεται ο διάλογος που φαίνεται στην εικόνα
που ακολουθεί.

Μπορείτε να ορίζετε παραµέτρους για τα Στοιχεία της Εκπαιδευτικής Μονάδας, τα
οποία συµπεριλαµβάνονται στο επάνω µέρος των εκτυπώσεων:
• Όνοµα,
• Άλλα Στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.) και
• Λογότυπο (αρχεία εικόνων τύπου GIF, JPG και JPEG)
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Για τα τρία παραπάνω στοιχεία µπορείτε να επιλέξετε τον αριθµό της γραµµής στην οποία θα
εµφανίζονται. Για το όνοµα και τα στοιχεία της εκπ. µονάδας, µπορείτε να επιλέξετε και το
µέγεθος της γραµµατοσειράς που θέλετε να έχουν στην εκτύπωση, ενώ για το λογότυπο
µπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος στο οποίο θα εµφανίζεται στην εκτύπωση. Εάν π.χ. το
λογότυπο της εκπαιδευτικής µονάδας, που έχετε ορίσει:
•
•

Είναι πολύ µεγάλο, επιλέξτε ποσοστό µικρότερο του 100 για να το µικρύνετε.
Είναι πολύ µικρό επιλέξτε ποσοστό µεγαλύτερο του 100 για να το µεγαλώσετε.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν µπορείτε να εισάγετε δύο διαφορετικές πληροφορίες στην
ίδια γραµµή καθώς και το ότι για να ενεργοποιηθεί µια πληροφορία και να προστεθεί στην
εκτύπωση θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει οριστεί σε ποια γραµµή θα εµφανιστεί. Αν δεν
θέλετε να εµφανιστεί κάποιο στοιχείο, απλώς επιλέγετε το "Κενό".

8.3 Προεπισκόπηση Εκτύπωσης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την "Προεπισκόπηση Εκτύπωσης" µε 2 τρόπους:
1ος τρόπος: Από το µενού της εφαρµογής "Εκτυπώσεις" επιλέγετε "Προεπισκόπηση
Εκτύπωσης".
2ος τρόπος: Από την µπάρα εργαλείων της εφαρµογής επιλέγετε το εικονίδιο

.

Η Προεπισκόπηση εκτύπωσης σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την εµφάνιση και τα
περιεχόµενα της εκτύπωσης καθώς και να ελέγξετε την εφαρµογή των "Παραµέτρων
Εκτυπώσεων" που έχετε ορίσει.

9 Εργαλεία Επαγγελµατικής Έκδοσης
9.1 Πληροφορίες Τµήµατος / Σχολής (Αναζήτηση βάσει κωδικού µηχ/κού)
Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν για κάποιο τµήµα ή
σχολή εάν γνωρίζετε τον κωδικό µηχανογραφικού του τµήµατος.
9.2 Εύρεση Τµήµατος / Σχολής (Αναζήτηση βάσει ονόµατος)
Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν για κάποιο τµήµα ή
σχολή δίνοντας το πλήρες όνοµα ή µέρος του ονόµατος του τµήµατος / σχολής. ∆ίνοντας ένα
µέρος του ονόµατος µπορείτε να δείτε όλα τα Τµήµατα / Σχολές που περιέχουν το µέρος του
ονόµατος που δώσατε. Έτσι µπορείτε να δείτε τον κατάλογο των οµοειδών τµηµάτων του
κλάδου που σας ενδιαφέρει. Π.χ. εάν εισάγετε "φιλολ" θα δείτε όλα τα τµήµατα που περιέχουν
τη λέξη "φιλολογία(ς)". Κάνοντας κλικ επάνω στο τµήµα βλέπετε τις πληροφορίες για το
τµήµα αυτό.
9.3 Εκτύπωση/Προβολή Μηχανογραφικού ∆ελτίου
Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τα τµήµατα του Μηχανογραφικού
∆ελτίου, κατά Επιστ. Πεδίο, έτσι ακριβώς όπως παρουσιάζονται στο επίσηµο Μηχ. ∆ελτίο.
9.4 Στατιστικά Στοιχεία Μηχανογραφικού 2016 (Παλαιό Σύστηµα)
Με τη λειτουργία αυτή µπορείτε να δείτε τα εξής στατιστικά του Μηχανογραφικού ∆ελτίου και
των Πανελλαδικών Εξετάσεων:
•
•
•
•
•
•

Πλήθος Τµηµάτων 2016.
Εισακτέοι 2016.
Εισακτέοι 2015.
Επιτυχόντες 2015.
Ψηλότερη Βάση 2015.
Χαµηλότερη Βάση 2015.
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Μπορείτε να δείτε τα παραπάνω στατιστικά και για επιµέρους κατηγορίες τµηµάτων σύµφωνα
µε συνδυασµούς των εξής κριτηρίων:
•
•
•

•
•

Κατηγορία Υποψηφίων (2016 (Παλαιό Σύστηµα), 2015 (6%) και 2014 (4%)).
Τύπος Ιδρύµατος (Όλα, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ, ΣΧ.ΕΝΣΤ. (Σχολές Ενστόλων),
ΕΚΚΛ.).
Τµήµατα µε Ιδιαιτερότητες κατά Σ.Μ.∆. (Όλα, Κανένα, 1, ...,16). Όπου Σ.Μ.∆.:
Σηµειώσεις Μηχανογραφικού ∆ελτίου. Π.χ. εάν επιλέξετε "3" θα δείτε µόνο τα
στατιστικά για τα τµήµατα που απαιτούν το ειδικό µάθηµα: "Αγγλική Γλώσσα", κ.ο.κ.
Πόλη.
Επιστηµονικά Πεδία (1, .., 5 και συνδυασµοί).

9.5 Στατιστικά Υποψηφίων Εκπαιδευτικής Μονάδας
Με αυτή τη λειτουργία σας δίνεται η δυνατότητα να δείτε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στους
µαθητές της εκπαιδευτικής σας µονάδας.

Πιο συγκεκριµένα, τα στατιστικά που προσφέρονται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
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Στην κατηγορία των Στατιστικών κατά Μάθηµα και των Στατιστικών κατά Επιστηµονικό Πεδίο.
Αναλυτικά τα στατιστικά που προσφέρονται κατά κατηγορία είναι τα εξής:
Στατιστικά κατά Μάθηµα:
•
•
•
•

Ο αριθµός των µαθητών της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά εξεταζόµενο µάθηµα.
Ο µέσος όρος των µαθητών της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά εξεταζόµενο µάθηµα.
Ο ελάχιστος βαθµός ανάµεσα στους µαθητές της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά εξεταζόµενο
µάθηµα.
Ο µέγιστος βαθµός ανάµεσα στους µαθητές της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά εξεταζόµενο
µάθηµα.

Στατιστικά κατά Επιστηµονικό Πεδίο:
•
•
•
•

Ο αριθµός των µαθητών της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά Επιστηµονικό Πεδίο.
Ο µέσος όρος των µαθητών της εκπ. σας µονάδας κατά Επιστηµονικό Πεδίο.
Ο ελάχιστος αριθµός µορίων ανάµεσα στους µαθητές της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά Επιστ.
Πεδίο.
Ο µέγιστος αριθµός µορίων ανάµεσα στους µαθητές της εκπαιδευτικής σας µονάδας κατά Επιστ.
Πεδίο.

Μπορείτε να δείτε τα παραπάνω στατιστικά σύµφωνα µε συνδυασµούς των εξής κριτηρίων:
1. Κατεύθυνση: Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε να δείτε τα στατιστικά των υποψηφίων της
εκπαιδευτικής σας µονάδας που ανήκουν:
• Σε µία µόνον κατεύθυνση (Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική - Τοµέας Τεχν. & Παραγωγής,
Τεχνολογική - Τοµέας Πληρ. & Υπηρεσιών).
• Σε όλες τις κατευθύνσεις.
2. Κατηγορία Υποψηφίων: Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε να δείτε τα στατιστικά των
υποψηφίων της εκπαιδευτικής σας µονάδας που ανήκουν στις εξής κατηγορίες 2016 (Παλαιό
Σύστηµα), 2015 (6%) και 2014 (4%).
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