Α΄- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αυτό το έντυπο αποτελεί ένα υπόδειγμα για να βοηθηθείς στην ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού
δελτίου. Μηχανογραφικό δελτίο (ΜΔ) μπορούν να υποβάλουν:
-

-

Οι μαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ του ν.4186/2013 και έλαβαν
μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ έτους 2016, με την προϋπόθεση να αποκτήσουν το
απολυτήριό τους τον Ιούνιο του 2016.
Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α’ και Β’), οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου
ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας του ΕΠΑ.Λ του
ν.4186/2013, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ του έτους 2016 με την προϋπόθεση
να αποκτήσουν το πτυχίο τους τον Ιούνιο του 2016.

Πρέπει να ξέρεις ότι:
1. Στο Μ.Δ εμφανίζονται τμήματα αλλά και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που έχουν διαφορετικό κωδικό και
παίρνουν ξεχωριστό αριθμό εισακτέων. Για παράδειγμα:
ΚΩΔ. 715: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΔ. 604: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Ο ΚΩΔ. 715 είναι διαφορετικός από τον ΚΩΔ. 604, αφού πρόκειται για 2 διαφορετικές εισαγωγικές
κατευθύνσεις: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ.
Στο Μ.Δ. μπορείς να επιλέξεις μόνο το 715 ή μόνο το 604 ή και τα δύο, ως δύο ανεξάρτητες
προτιμήσεις.
2. Έχεις τη δυνατότητα να επισκέπτεσαι όσο συχνά θέλεις την ιστοσελίδα και να τροποποιείς το ηλεκτρονικό
μηχανογραφικό δελτίο σου από τη στιγμή της ανάρτησής του και μέχρι την οριστικοποίησή του, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που θα ανακοινωθεί.
3. Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού σου θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Μετά την παρέλευση της
προθεσμίας αυτής κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν γίνεται δεκτό ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις
προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.
4. Ως υποψήφιος μπορείς να δηλώσεις όσες σχολές επιθυμείς, από αυτές που περιλαμβάνονται στον τομέα επιλογής
σου.
5. Στη στήλη Σειρά Προτίμησης θα συμπληρώσεις με αύξουσα σειρά τις προτιμήσεις σου για τα τμήματα ή τις
εισαγωγικές κατευθύνσεις που επιθυμείς.
Πχ. Για συνολικά 10 προτιμήσεις σου, ο αριθμός 1 δηλώνει ότι αυτό είναι το πρώτο τμήμα που επιθυμείς να εισαχθείς και
ο αριθμός 10 δηλώνει ότι αυτό είναι το τελευταίο τμήμα που επιθυμείς να εισαχθείς. Εννοείται ότι στις προτιμήσεις σου
μπορείς να συμπεριλάβεις τμήματα ή/και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπως εσύ επιθυμείς. Η σειρά των προτιμήσεών
σου πρέπει να εκφράζει την πραγματική σου επιθυμία, δηλαδή πρώτα να δηλώνεις τη σχολή που πραγματικά
επιθυμείς να εισαχθείς, άσχετα με τον αριθμό των μορίων σου, και μετά τις λοιπές. Δεν εισάγεσαι σε σχολή για την
οποία δεν δήλωσες προτίμηση. Αν με το σύνολο των μορίων σου εισάγεσαι σε περισσότερες από μια σχολές από
αυτές που έχεις δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθείς σε αυτήν που έχεις δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση.
- Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσεις τμήμα, στο οποίο είσαι ήδη
σπουδαστής από προηγούμενο έτος.
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή που δήλωσες προτίμηση, προηγείται αυτός που
έχει επιτύχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας στα δύο μαθήματα ειδικότητας. Εάν και πάλι ισοβαθμείτε, εισάγεστε όλοι
οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που τη δήλωσε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων
υποψήφιων με τον τελευταίο εισαγόμενο στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων
και μετά την εξάντληση του κριτηρίου της βαθμολογίας στο άθροισμα μαθημάτων ειδικότητας, εισάγεται ο υποψήφιος που
δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης.
7. Ορισμένα τμήματα λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος
για τα τμήματα αυτά απαιτείται να εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των
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εξειδικευμένων γνώσεων. Ειδικότερα για τα τμήματα με την ένδειξη (1) απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα και
συγκεκριμένα στα ειδικά μαθήματα “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ” και για τα τμήματα με την ένδειξη
(2) απαιτείται εξέταση σε μία ΜΟΝΟ από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
8. Για να είναι κάποιος υποψήφιος για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και
Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, πρέπει να έχει κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις
(υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση (για τις Α.Ε.Ν.
απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Όσοι σπουδαστές εισαχθούν στις ΑΕΝ/Πλοιάρχων και Μηχανικών εξετάζονται κατά
τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου στη γνώση κολύμβησης. Για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι
επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις ΑΕΝ και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις οι
σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές
εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. O τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως
τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/ αναλυτικά προγράμματα
διδασκαλίας). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση
σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική προκήρυξη. Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και
Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται
σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, κατά περίπτωση και με κριτήριο τη
δήλωση προτίμησης που θα υποβάλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.
9. Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση:
-για το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να
παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα
ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα.
Β΄ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ
Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, που προκύπτει ως ακολούθως: κάθε μάθημα
βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές σε κλίμακα 0 - 100. Γραπτός βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των
δύο βαθμολογητών ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης. Για τον υπολογισμό
του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου, ο γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο
συντελεστή του μαθήματος, που είναι ενάμιση (1,5) για κάθε ένα από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (Ν. Γλώσσα και
Μαθηματικά) και τριάμισι (3,5) για κάθε ένα από τα δύο μαθήματα ειδικότητας.
Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα
μόρια του ειδικού μαθήματος, με συντελεστή δύο (2).
Π.χ. Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχει πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150, στη Ν.
Γλώσσα 120, στο ένα μάθημα ειδικότητας 130, στο άλλο μάθημα ειδικότητας 170, στα Αγγλικά 150, στο Ελεύθερο Σχέδιο
125 και στο Γραμμικό Σχέδιο 135, τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:
1) Για τα τμήματα στα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως εξής:
α) Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών
β) Γραπτός βαθμός στο μάθημα της Νεοελ. Γλώσσας
γ) Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας
δ) Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας

= 150 x 1,5= 225
= 120 x 1,5= 180
= 130 x 3,5= 455
= 170 x 3,5= 595

Συνολικός αριθμός μορίων: 225 + 180 + 455 + 595 = 1455 (με μέγιστο τα 2000 μόρια).
2) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα
μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής :
Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών

= 150 x 2 = 300

Συνολικός αριθμός μορίων: 1455 + 300 = 1755 (με μέγιστο τα 2400 μόρια).
3) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν
και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής :
Ελεύθερο Σχέδιο 125
Μέσος όρος x 2 = 130 x 2 =260
Γραμμικό Σχέδιο 135
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Συνολικός αριθμός μορίων: 1455 + 260 = 1715 (με μέγιστο τα 2400 μόρια).
Γ΄ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής:
1. Λήψη απολυτηρίου μέχρι τον Ιούνιο του 2016.
2. Συμμετοχή στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις.
3. Για τα τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης
βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μεγίστης βαθμολογίας
ισχύει στο καθένα χωριστά).
Η επιλογή των εισαγομένων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων
εισακτέων που αντιστοιχεί στο ποσοστό θέσεων που διατίθεται για την κατηγορία αυτή των υποψηφίων.
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