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Με αφορμή την ανακοίνω-
ση των αποτελεσμάτων των 
Πανελληνίων Εξετάσεων, το-
πικοί θεσμικοί εκπρόσωποι 
συγχαίρουν τους επιτυχόντες 
και παράλληλα στέλνουν μή-
νυμα και όσα παιδιά δεν κα-
τάφεραν να περάσουν σε κά-
ποια σχολή.

Ο  υφυπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών και Βουλευ-
τής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφα-
λογιάννης αναφέρει σε δή-
λωση του:

«Θέλω ειλικρινώς να συγχα-
ρώ και να μεταφέρω τις καλύτε-
ρες ευχές μου σε όλες και όλους 
τους μαθητές που πέτυχαν την 
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Σε μια δύσκο-
λη και πιεστική χρονιά, με την 
μαθησιακή διαδικασία να υλο-
ποιείται υπό πρωτόγνωρες συν-
θήκες λόγω της πανδημίας του 
covid-19, η προσπάθεια όλων 
αποτελεί την καλύτερη απόδει-
ξη ότι οι νέοι της χώρας μας δι-
αθέτουν όλα τα εφόδια να προ-
χωρήσουν δυναμικά τη σταδι-
οδρομία τους μέσα στο εθνικό 
ακαδημαϊκό μας οικοσύστημα, 
το οποίο παρέχει αδιαμφησβή-
τητα υψηλού επιπέδου σπου-
δές. Θα ήταν παράληψη μου 
να μην αναφερθώ ξεχωριστά 
στους γονείς και τους εκπαιδευ-
τικούς οι οποίοι, όπως γνωρί-

ζουμε όλοι όσοι έχουμε περά-
σει από την επίπονη διαδικασία 
των πανελλαδικών εξετάσεων, 
διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στηρίζοντας και συμβάλ-
λοντας στην επίτευξη κάθε στό-
χου. Για όσους δεν είχαν τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα, θέλω 
να υπενθυμίσω πως τα όνειρα 
και η πορεία μας δεν καθορίζο-
νται από μια επιτυχία στις εξε-
τάσεις. Στη ζωή μας δίνονται 
πολλές ευκαιρίες. Το ταξίδι της 
ενηλικίωσης μόλις ξεκινά. Εύ-
χομαι να οδηγήσει στην πραγ-
ματοποίηση κάθε ονείρου δια-
μορφώνοντας παράλληλα ένα 
καλύτερο μέλλον για τον τόπο 
μας». 

 Ο περιφερειάρχης Κρήτης 
Σταύρος Αρναουτάκης, έκα-
νε την παρακάτω δήλωση:

«Σημαντική ημέρα η σημερι-
νή για χιλιάδες μαθήτριες και 
μαθητές που συμμετείχαν στις 
Πανελλήνιες εξετάσεις. Με την 
ανακοίνωση των βάσεων για 
την εισαγωγή στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, ανοίγει ο δρό-
μος της ακαδημαϊκής ζωής σε 
όσους κατάφεραν να εισαχθούν 
στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της 
χώρας. Ως Περιφέρεια Κρήτης, 
εκφράζουμε θερμά συγχαρη-
τήρια στην καθεμιά και τον κα-
θένα υποψήφιο χωριστά, με την 

ευχή η ζωή τους να είναι γεμάτη 
επιτυχίες. Ιδιαίτερα, συγχαρη-
τήρια αξίζουν και στους γονείς 
αυτών των παιδιών αλλά και 
στους καθηγητές τους για τη δι-
αρκή στήριξη και καθοδήγηση 
που τους παρέχουν. Στους υπο-
ψηφίους που δεν κατάφεραν να 
επιτύχουν το στόχο τους, ευχό-
μαστε, επίσης, καλή πορεία στη 
ζωή τους, με τη βεβαιότητα ότι 
το μέλλον ανήκει σε όλους τους 
νέους».

 Η αντιπεριφερειάρχης Ρε-
θύμνης, κα Μαρία Λιονή, σε 
δήλωσή της αναφέρει:

«Μαθητές από τα Λύκεια της 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-
μνης, κέρδισαν μέσα από συ-
στηματική προσπάθεια ετών, 

την είσοδό τους στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση. Ένας στό-
χος και όνειρο ετών έγινε πλέ-
ον πραγματικότητα χαρίζοντας 
χαρά και ικανοποίηση στους 
υποψηφίους, που τελικά δικαι-
ώθηκαν για τους κόπους τους, 
μαζί με τις οικογένειές τους και 
τους καθηγητές τους, που τους 
προσέφεραν αμέριστη συμπα-
ράσταση και πολύτιμη καθοδή-
γηση.

Συγχαρητήρια σε όλους τους 
επιτυχόντες και νέους φοιτητές 
πλέον και πολλές ευχές για κα-
λές και δημιουργικές σπουδές. 
Για όσους, ωστόσο, υποψηφί-
ους το αποτέλεσμα δεν ήταν το 
επιθυμητό, η απογοήτευση και 
τα αρνητικά συναισθήματα δεν 
πρέπει να τους καταβάλλουν. 

Με υπομονή, επιμονή και αξι-
οποίηση της φετινής εμπειρίας 
των Πανελληνίων μπορούν να 
πετύχουν στο μέλλον τους στό-
χους τους.

Με την ευκαιρία της ανακοί-
νωσης των αποτελεσμάτων, 
θα ήθελα επίσης να καλωσορί-
σω στον τόπο μας τους νέους 
φοιτητές που επέλεξαν τις σχο-
λές του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
που εδρεύουν στο Ρέθυμνο και 
να τους ευχηθώ καλές σπουδές 
και καλή διαμονή».

 Ο Περιφερειακός διευθυ-
ντής εκπαίδευσης Κρήτης, 
Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, 
σε ανακοίνωσή του σημειώ-
νει:

«Με αφορμή την ανακοίνω-

ση των βάσεων εισαγωγής στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα της χώρας μας, θα ήθελα να 
απευθύνω τα θερμά μου συγχα-
ρητήρια σε όλους τους/τις επι-
τυχόντες/επιτυχούσες που κα-
τάφεραν, μέσω της διαδικασί-
ας των Πανελλαδικών Εξετάσε-
ων, την είσοδό τους σε σχολές 
της επιλογής τους. Εύχομαι ολό-
ψυχα να ζήσουν το όνειρό τους, 
ανταποκρινόμενοι με επιτυχία 
στον νέο κύκλο σπουδών τους.

Ανέκαθεν, η κοινωνία μας-και 
πολύ περισσότερο κατά τις ιδι-
άζουσες μέρες που ζούμε-είχε 
και έχει ανάγκη τη γνώση, τις 
ιδέες και τα οράματα ανθρώ-
πων που είναι ενεργοί δημιουρ-
γοί της πραγματικότητάς τους 
και όχι απλά συμμετέχοντες σε 
μια παθητική μάθηση και ανά-
πτυξη. Η άσκηση αυτοκριτικής 
και αυτοαξιολόγησης, βοηθά-
ει στο να ενισχυθεί η αυτογνω-
σία. Διαμορφώνει μία επαγγελ-
ματική ταυτότητα και καθιστά 
τα άτομα ικανά να διαχειρίζο-
νται με υπευθυνότητα τα ζητή-
ματα της σταδιοδρομίας τους.

Επίσης, θα ήθελα να απευ-
θύνω θερμά συγχαρητήρια 
στους/στις εκπαιδευτικούς και 
στους γονείς των μαθητών/μα-
θητριών, που στάθηκαν αρωγοί 
σε όλη αυτή την προσπάθεια, 
συνδράμοντας καθοριστικά σε 

αυτήν.
Θέλω όμως ιδιαιτέρως να 

απευθυνθώ στους μαθητές/μα-
θήτριες που αγωνίστηκαν αλλά 
δεν είχαν τα αποτελέσματα που 
προσδοκούσαν, αυτή την ιδι-
αίτερη χρονιά με τις απανωτές 
δοκιμασίες, τόσο για την χώρα 
μας όσο και για ολόκληρο τον 
πλανήτη, λέγοντάς τους ότι εί-
μαι σίγουρος πως στο μέλλον 
θα έχουν πολλές ευκαιρίες για 
την επίτευξη των στόχων και 
των ονείρων τους. Τους/τις πα-
ροτρύνω να έχουν πάντα κατά 
νου, ότι οι ευκαιρίες δεν είναι 
πάντα φανερές και πολλές φο-
ρές μπορεί να εμφανίζονται με 
άλλο πρόσωπο, οπότε πρέπει 
όλοι να είναι ανοιχτοί, ώστε να 
τις δουν και να τις αναγνωρί-
σουν. Τέλος, παραφράζοντας 
τη ρήση του Φ. Ντοστογιέφσκι, 
θα ήθελα να τονίσω, ότι η επι-
τυχία δεν βρίσκεται στην επιτυ-
χία, αλλά στην προσπάθεια γι’ 
αυτήν».

Ο Διευθυντής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ρε-
θύμνου Γιάννης Γαζανός, σε 
ανακοίνωση του αναφέρει:  
Τη συμβολική τούτη μέρα δό-
θηκε τέλος στην αγωνία εκατο-
ντάδων νεαρών – πλην επίδο-
ξων- μαθητών- με την ανακοί-
νωση των βάσεων εισαγωγής 

για την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση . Εκ μέρους του συνόλου της 
εκπαιδευτικής κοινότητας του 
Ρεθύμνου θα ήθελα να συγχα-
ρώ όλους αυτούς τους μαθη-
τές που παρά τις αντίξοες συν-
θήκες που προκάλεσε η πανδη-
μία ,  το άγχος , την πίεση και το 
φόβο κατάφεραν να εκπληρώ-
σουν την επιθυμία τους, τα όνει-
ρα και τις φιλοδοξίες τους με 
την εισαγωγή τους στην Τριτο-
βάθμια  Εκπαίδευση.

 Πολλώ δε μάλλον θα ήθελα 
να συγχαρώ τους νέους εκεί-
νους και τις νέες που παρά τις 
όποιες προσπάθειες τους δεν 
κατόρθωσαν να εισαχθούν είτε 
στη σχολή της αρεσκείας τους 
είτε σε κάποιο ανώτατο εκπαι-
δευτικό ίδρυμα. Τα παιδιά αυτά 
θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι ο 
δρόμος δεν τελειώνει εδώ ,  οι 
επιλογές είναι πολλές, ομοίως 
και οι πιθανότητες για την κατά-
κτηση της κορυφής.

 Εύχομαι , λοιπόν, να έχετε 
μια καλή αρχή σε όποιο δρό-
μο κι αν επιλέξετε. Σε έναν 
δρόμο, όχι απαραιτήτως εύ-
κολο, αλλά γεμάτο συναρπα-
στικές εμπειρίες. Σας συνιστώ 
να κάνετε βήματα σταθερά 
και συνετά , βήματα που με τα 
χρόνια θα γίνουν άλματα ατο-
μικής αλλά και συλλογικής αλ-
λαγής προς το καλύτερο».

Οι Μινωικές Γραμμές συγ-
χαίρουν όλους τους πρωτο-
ετείς φοιτητές για την επιτυ-
χία εισαγωγής τους στα Ανώ-
τατα και Ανώτερα Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα της χώρας και εκ-
δηλώνουν για άλλη μια φορά 
έμπρακτα τη στήριξή τους 
προσφέροντας για αυτούς και 
τα μέλη των οικογενειών τους 
που τους συνοδεύουν για την 
εγγραφή τους στις σχολές 
φοίτησης τις ίδιες εκπτώσεις 
που ισχύουν για τους φοιτη-
τές.

Συγκεκριμένα:
• Στη γραμμή Ηράκλειο - Πει-

ραιάς - Ηράκλειο και Χανιά - 
Πειραιάς - Χανιά: 

1. 50% έκπτωση σε όλες τις 
κατηγορίες θέσεων επιβατών 
(εκτός της θέσης LUX)

2. 20% έκπτωση στα δίκυ-
κλα και Ι.Χ. οχήματα (εφόσον 
ταξιδεύει ο δικαιούχος)

3. Στις γραμμές των Κυκλά-
δων:

• 50% έκπτωση εκτός της θέ-
σης VIP 

1. 20% έκπτωση στα δίκυ-
κλα και Ι.Χ. οχήματα (εφόσον 
ταξιδεύει ο δικαιούχος)

Όροι και προϋποθέσεις:

 Οι εκπτώσεις παρέχονται με 
την επίδειξη του Δελτίου εξε-
ταζομένου / υποψηφίου Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων 2021 
κατά την έκδοση των εισιτηρί-
ων και κατά την επιβίβαση στο 
πλοίο.

 Οι εκπτώσεις ισχύουν και 
για τα μέλη των οικογενειών 
που θα συνοδεύουν τον επιτυ-
χόντα, τουλάχιστον στη μία δι-
αδρομή (δηλαδή ισχύουν και 
κατά την επιστροφή τους χω-
ρίς τον υποψήφιο φοιτητή με 
την επίδειξη του Δελτίου εξε-
ταζομένου/υποψηφίου Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων 2021 ή 

φωτοαντίγραφου αυτού).
 Οι παραπάνω εκπτώσεις 

ισχύουν από 27.08.2021 
(ημερομηνία ανακοίνωσης 
των βάσεων εισαγωγής από 
το Υπουργείο Παιδείας) έως 
και τις 31/10/2021.

Επίσης, οι Μινωικές Γραμμές 
προσκαλούν όλους τους επι-
τυχόντες να εγγραφούν στο 
Minoan Lines Bonus Club και 
να κερδίσουν αυτόματα τους 
πρώτους τους 200 πόντους, 
με την ηλεκτρονική τους εγ-
γραφή.

Όροι και προϋποθέσεις:
 Η προσφορά ισχύει μέ-

χρι 31/12/2021. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση η αποστο-
λή της βεβαίωσης εγγρα-
φής των πρωτοετών φοιτη-
τών στο πρώτο έτος της σχο-
λής τους στην αρμόδια υπη-
ρεσία «Minoan Lines Bonus 
Club» με e-mail: bonusclub@
minoan.gr.

Με την εγγραφή τους απο-
τελούν πλέον μέλη της με-
γάλης οικογένειας των Μι-
νωικών Γραμμών και συλλέ-
γουν πόντους. Απολαμβάνουν 
μοναδικά προνόμια, δωρεάν 
εισιτήρια (με εξαργύρωση πό-
ντων) και εκπτώσεις/προσφο-

ρές στις αγορές από τα κατα-
στήματα και στις καταναλώ-
σεις τους στα εστιατόρια και 
τα μπαρ των πλοίων της εται-
ρείας. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες που αφορούν στο 
«Minoan Lines Bonus Club» 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να συμβουλευτούν την 
ιστοσελίδα μας www.minoan.
gr ή να απευθυνθούν στην 
αρμόδια υπηρεσία «Minoan 
Lines Bonus Club» στα τη-
λέφωνα 2810-399850, Δευτέ-
ρα - Παρασκευή 09.00 - 17.00 
ή στο e-mail: bonusclub@
minoan.gr

Εκπτώσεις σε όλους 
τους φοιτητές 

Στο πλαίσιο της εμπορι-
κής τους πολιτικής, οι Μινω-
ικές Γραμμές χορηγούν ειδι-
κές φοιτητικές εκπτώσεις 
σε όλους τους φοιτητές (ΑΕΙ, 
Στρατιωτικών Σχολών, Σχολών 
Εμπορικού Ναυτικού, ΤΕΙ, Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου, Σχολών Σωμάτων Ασφα-
λείας, ΑΕΙ Εξωτερικού, Κατό-
χους Διεθνούς Φοιτητικής Ταυ-
τότητας ISIC. Συμπεριλαμβά-
νονται οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές). Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, κρατήσεις ή έκδο-

ση εισιτηρίων, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στον ταξιδιωτικό τους 
πράκτορα, στα Κεντρικά Πρα-
κτορεία των Μινωικών Γραμ-
μών, μέσω των Πανελλαδικών 
αριθμών 801-11-75000 (από 
σταθερό τηλέφωνο) ή να επι-
σκεφτούν το www.minoan.
gr. Επίσης, μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν τη νέα Υπηρε-
σία E-ticket εκτυπώνοντας το 
εισιτήριό τους για τις γραμμές 
εσωτερικού ή κατεβάζοντάς το 
στην οθόνη του κινητού τους.

Από το γραφείο τύπου
των Μινωικών Γραμμών

Συγχαρητήρια μηνύματα στους επιτυχόντες

Έκπτωση στους νέους φοιτητές από τις Μινωικές Γραμμές

 ■ Δέσποινα Κακλαμανάκη 
-1ο ΓΕΛ (17.259 -Πυροσβεστι-
κή): «Χαίρομαι πάρα πολύ. Εί-
μαι πολύ ικανοποιημένη που 
κατάφερα να πετύχω τον στό-
χο μου»

 ■ Ιωάννα Ψαρουδάκη -3ο 
ΓΕΛ (17.330 -Νομική- Κομοτη-
νή): «Είμαι χαρούμενη. Ήθελα 
πάρα πολύ να περάσω Νομική 
και νιώθω δικαιωμένη από το 
αποτέλεσμα και την προσπά-
θεια που έχω καταβάλλει»

 ■ Ελένη Σκουλούδη -3ο ΓΕΛ  
(17.829 -Νομική- Θεσσαλονί-
κη): «Η νομική ήταν η πρώτη 
μου επιλογή. Είμαι πολύ ευτυ-
χισμένη. Αποφάσισα να μπω 
στην Νομική όταν μπήκα στο 
λύκειο. Ήταν γενικά η χρονιά 
πολύ δύσκολη, ήθελε πολύ 
διάβασμα. Κάποιες φορές δεν 
πιστεύεις ότι θα πετύχεις αλλά 
ο covid με βοήθησε και γενικά 
είμαστε πολύ ενθουσιασμένες 
και εγώ και η δίδυμη αδερφή 
μου γιατί πετύχαμε εκεί που 
θέλαμε πραγματικά»

 ■ Χρυσή Σκουλούδη -3ο ΓΕΛ 
(12.709 -Οικονομική και Πε-
ριφερειακή Ανάπτυξη - Πά-
ντειο): «Είμαι πολύ χαρού-
μενη που κατάφερα να πετύ-
χω στις πανελλαδικές εξετά-
σεις σε μια σχολή πολύ ενδι-
αφέρουσα. Ευελπιστώ με τη 
μεταγραφή της αδερφής μου 
να συνεχίσουμε μαζί τις σπου-
δές μας»

 ■ Μαρία Σχοινάκη -1ο ΓΕΛ  
(17.710 -Τμήμα Πληροφορι-
κής- ΟΠΑ):«Αν και ανέβηκαν 
αρκετά οι βάσεις, τα κατάφε-
ρα και πέτυχα και είμαι αρκε-
τά ικανοποιημένη με το απο-
τέλεσμα»

 ■ Σπύρος Σπαντιδάκης -1ο 
ΓΕΛ (17.420 -Κτηνιατρική- 
Καρδίτσα):

 ■ «Η πρώτη μου επιλογή 
ήταν για τα τμήματα της Ια-
τρικής αλλά επειδή δεν κατά-
φερα να συγκεντρώσω τα κα-
τάλληλα μόρια κατάφερα και 
μπήκα στην σχολή της κτηνια-
τρικής. Είναι μια ωραία σχολή, 
απλώς δεν είμαι ακόμα σίγου-
ρος αν είναι αυτό που θέλω 
να ακολουθήσω»

 ■ Ελένη Λετζάκη -3ο ΓΕΛ  
(17.370 - Τμήμα Πολιτικής επι-
στήμης και Δημόσιας Διοίκη-
σης- ΕΚΠΑ): «Ήταν η πρώτη 
μου επιλογή και νιώθω μεγά-
λη ικανοποίηση που τα κατά-
φερα... Είμαι έτοιμη για ένα 
νέο ξεκίνημα, ανυπομονώ»

 ■ Αγγελική Ζαφείρη -3ο ΓΕΛ 
(17.773 -Φαρμακευτική- Πά-
τρα): «Νιώθω πάρα πολύ με-
γάλη ικανοποίηση, ανακού-
φιση, χαρά, ανάμεικτα συναι-
σθήματα αλλά πολύ ευχάρι-
στα»

 ■ Γεωργία Κούρτη -Πειραμα-
τικό ΓΕΛ  (17.390 -Βιολογία- 
Ηράκλειο): «Είμαι πολύ ικα-
νοποιημένη.  Η βιολογία ήταν 
κάτι που το ήθελα από τις αρ-
χές του γυμνασίου, οπότε νιώ-
θω δικαιωμένη από το αποτέ-
λεσμα»

 ■ Ελβίρα Μπενακη -Πειραμα-
τικό ΓΕΛ (17.437 -Σχολή της 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων): «Είμαι πολύ χα-
ρούμενη γιατί πέρασα στην 
πρώτη μου επιλογή. Ήταν μια 
ιδιαίτερη χρονιά που ολοκλη-
ρώθηκε με το καλύτερο αποτέ-
λεσμα. Ευχαριστώ πολύ όσους 
με βοήθησαν στην προσπάθειά 
μου αυτή»

 ■ Στέλιος Βοσκάκης 1ο ΓΕΛ 
(17.137 -Νομική- Κομοτηνή): 
«Είμαι πολύ χαρούμενος προ-
σωπικά. Δεν το περίμενα ότι 
θα πέσει τόσο πολύ η βάση. 
Θα ήθελα να πω συγχαρη-
τήρια σε όλους τους μαθητές 
όπου κι αν περάσανε γιατί φέ-
τος ήταν πάρα πολύ δύσκολη 
χρονιά»

 ■ Μάριος Ταταράκης -2ο ΓΕΛ 
(17.796 -Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών- Χανιά): «Είμαι από-
λυτα ικανοποιημένος. Είχα 
γνώση του τι είχα κάνει. Είμαι 
έτοιμος για μια νέα αρχή»

 ■ Ραφαήλ Γιανναδάκης -3ο 
ΓΕΛ (17.330 -Φιλολογία Ρεθύ-
μνου- 3ος): «Δεν υπάρχει τρό-
πος να εκφράσω την χαρά και 
τον ενθουσιασμό μου, όπως 
δεν υπάρχει και τρόπος να σας 
μεταφέρω  την ευγνωμοσύνη 
που αισθάνομαι για τους γο-
νείς και κυρίως τους καθηγη-
τές μου, που ήμασταν συνο-
δοιπόροι σε μια τόσο δύσκο-
λη χρονιά και που με βοήθη-
σαν να κατακτήσω ένα στόχο 
που έχω θέσει εδώ και χρό-
νια. Μπορεί να χάσαμε πολ-
λά λόγω της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, αλλά κερδίσα-
με πολλές εμπειρίες και εν τέ-
λει την επιτυχία μας»

 ■ Ευμένιος Λουκογιωργά-
κης-3ο ΓΕΛ  (17.158- Παιδαγω-
γικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  
– Ρέθυμνο): «Είμαι πολύ ευχα-
ριστημένος παρόλο που ήταν 
μια δύσκολη χρονιά με πολ-
λές δυσκολίες αλλά τα πήγα 
πολύ καλά θεωρώ. Ευχαρι-
στώ πολύ τους καθηγητές μου 
και του σχολείου και του φρο-
ντιστηρίου και όσοι άλλοι με 
βοηθήσανε, οι γονείς μου και 
τα αδέρφια μου»

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
Παιδείας τα αποτελέσματα

Στην ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας https://
results.it.minedu.gov.gr έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσμα-
τα εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, καθώς και για τα δημόσια ΙΕΚ μέσω του παράλληλου μη-
χανογραφικού δελτίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας 
του υπουργείου 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 αι-

τηθεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσι-
ας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγω-
γής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κι-
νητό τους τηλέφωνο.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρο-
νικά στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προ-
κειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να 
εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων και να αναρτη-
θούν στα λύκεια ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Διευκρι-
νίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια 
θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοι-
χεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Επίσης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εισαγόμε-
νων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες 
των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. 
και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρα-
τών-μελών της Ε.Ε. 


