ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

27-08-21 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α) υποψηφίων των
πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση Β) υποψηφίων για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ 2021.
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα
αποτελέσματα, τόσο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω
πανελλαδικών εξετάσεων, όσο και για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω
του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
Α) Αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω
της ιστοσελίδας του
Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:
α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και
β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο –
Όνομα – Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).
Επίσης, φέτος για πρώτη φορά οι υποψήφιοι που είχαν αιτηθεί στην ειδική
εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα
εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους
τηλέφωνο.
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία
ευθύνης τους, για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων και να
αναρτηθούν στα Λύκεια ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Διευκρινίζεται ότι οι
καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό
κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά
στοιχεία του.

Επίσης ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων
Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων
Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ίδια
ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Β) Αποτελέσματα για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω
της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://michanografikodiek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:
α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και
β) τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για
την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους
επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα
στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

