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1 ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Σο παρόν εγχειρίδιο αφορά ερωτήςεισ που ςυχνά μπορεί να ζχουν οι χρήςτεσ του 
ςυςτήματοσ και τισ ςχετικζσ απαντήςεισ. 

 

1.1 Που μπορώ να προςπελάςω το Πληροφοριακό φςτημα? 

Σο ςφςτημα είναι διαθζςιμο ςτη διεφθυνςη http://exams.minedu.gov.gr 

1.2 Ποιοι φυλλομετρητζσ (browsers) είναι ςυμβατοί με το ςφςτημα? 

Σο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ζχει δοκιμαςτεί και λειτουργεί ςτουσ 

φυλλομετρητζσ Internet Explorer (ζκδοςη 8 και πάνω), Mozilla Firefox (ζκδοςη 3 και πάνω), Opera 

(ζκδοςη 11 και πάνω) και Safari.   

1.3 Προςπαθώ να μπω ςτο ςφςτημα με ςωςτό όνομα χρήςτη και κωδικό αλλά δεν 
μπορώ να μπω. Λαμβάνω μήνυμα για μη ενεργοποίηςησ cookies. Σι μπορεί να 
φταίει? 

Απαραίτητη προχπόθεςη για την λειτουργία του Πληροφοριακοφ ςυςτήματοσ ςτο φυλλομετρητή ςασ, 

είναι η ενεργοποίηςη ςε αυτόν τησ δυνατότητασ χρήςησ cookies.  

O τρόποσ για την χρήςη των cookies διαφζρει τόςο από φυλλομετρητή ςε φυλλομετρητή όςο και ςε 

διαφορετικζσ εκδόςεισ φυλλομετρητϊν. Θα πρζπει να προβείτε ςτισ ανάλογεσ ενζργειεσ ϊςτε να 

διαςφαλίςετε πωσ η χρήςη των cookies είναι ενεργοποιημζνη. 

1.4 Μπορώ να καταθζςω περιςςότερα του ενόσ Μηχανογραφικά Δελτία? 

Ο υποψήφιοσ ζχει τη δυνατότητα να καταχωρήςει ςτο Πληροφοριακό φςτημα όςα Μηχανογραφικά 

Δελτία επιθυμεί. Κάθε ζνα καταχωρημζνο Δελτίο, δημιουργεί διαφορετικό κωδικό, με την χρήςη του 

οποίου ο μαθητήσ –εφόςον το επιθυμεί- μπορεί να προςπελάςει την αίτηςη μεταγενζςτερα και να 

προβεί ςτισ απαραίτητεσ διορθϊςεισ. Με τον ίδιο κωδικό μπορεί τελικά να προβεί ςτην οριςτικοποίηςη 

του Δελτίου του. 

Ο λόγοσ για τον οποίο ζνασ υποψήφιοσ ζχει την δυνατότητα να καταχωρήςει περιςςότερα του ενόσ 

Μηχανογραφικά Δελτία (χωρίσ να ζχει επιλζξει ακόμη το τελικό), είναι για το ενδεχόμενο ο υποψήφιοσ 

να επιθυμεί να θζλει να ζχει ζτοιμα διαφορετικά «ςενάρια» Μηχανογραφικϊν, ανάλογα με την 

βαθμολογία που ζλαβε ςτα μαθήματά του. Με την ανακοίνωςη των αποτελεςμάτων, και βάςει τησ 

βαθμολογίασ την οποία ζχει λάβει ο υποψήφιοσ, θα ζχει την δυνατότητα να επιλζξει όποιο ςενάριο 

τελικά επιθυμεί, επιλζγοντασ το αντίςτοιχο κατατεθειμζνο Μηχανογραφικό Δελτίο. 

1.5 ε περίπτωςη απώλειασ του Κωδικοφ Δελτίου για ςυγκεκριμζνο Μηχανογραφικό 
Δελτίο που ζχω καταχωρήςει ςτο ςφςτημα, τι μπορώ να κάνω? 

Δυςτυχϊσ για την επεξεργαςία ή οριςτικοποίηςη των Μηχανογραφικϊν Δελτίων είναι απαραίτητη η 

χρήςη Κωδικοφ Δελτίου. ε περίπτωςη απϊλειασ αυτοφ, το Μηχανογραφικό θα πρζπει να 

δημιουργηθεί εξαρχήσ από τον υποψήφιο. Οφτε ο υποψήφιοσ οφτε οι ςχολικζσ μονάδεσ ζχουν την 

http://exams.minedu.gov.gr/
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δυνατότητα να βρουν τον χαμζνο Κωδικό Δελτίου ϊςτε να μπορεί ο υποψήφιοσ να επεξεργαςτεί ξανά 

το Μηχανογραφικό.  

 


