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Πποζωπικόρ Κωδικόρ αζθαλείαρ – Καηάθεζη 
Μησανογπαθικών 

 

ΟΔΗΓΙΕ 

 Τπνβνιή Μεραλνγξαθηθώλ: http://exams.it.minedu.gov.gr 

 

 Σειηθή εκεξνκελία ππνβνιήο Μεραλνγξαθηθνύ: 

    Δεςηέπα 16/7/2018 

 

 Παξαιαβή πποζωπικού κωδικού αζθαλείαρ: Από 22/6/2018 κέρξη Δεςηέπα 

16/7/2018 κόλν από ην ζρνιείν (ώξεο 9:00 έσο 13:00)  

 ςμβοςλή: ν πξνζσπηθόο θσδηθόο αζθαιείαο λα είλαη (ηνπιάρηζηνλ) 8-ςήθηνο, 

λα πεξηέρεη αξηζκνύο θαη γξάκκαηα ηα νπνία λα είλαη μικπά θαη λαηινικά. 

 Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ρξεηάδνληαη ν θσδηθόο ππνςεθίνπ πνπ 

έρεη ην θαξηειάθη ζαο θαη ν πξνζσπηθόο θσδηθόο αζθαιείαο πνπ έρεηε πάξεη από 

ηα ζρνιείν. 

 

 Μέρξη λα αλαθνηλσζνύλ νη βαζκνινγίεο ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ κπνξείηε 

λα θάλεηε κόλν πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ. 

 Να μεθηλήζεηε έγθαηξα ηε δηαδηθαζία γηαηί ζπλήζσο ην ζύζηεκα θνιιάεη ή ν 

πξνζσπηθόο θσδηθόο αζθαιείαο δελ ιεηηνπξγεί. 

 Γηα πξνβιήκαηα ηνπ θσδηθνύ αζθαιείαο απεπζπλζείηε ΕΓΚΑΙΡΑ ζην ζρνιείν. 

 

Ανακοίνωζη βαθμών (εκηίμηζη) 28/6-2/7/2018. 

Γίλεηαη έιεγρνο θαη αλαθνίλσζε ησλ βαζκνινγηώλ ζην ζρνιείν. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ θαη από ην site (απνηειεζκάησλ) ηνπ 

ππνπξγείνπ http://results.it.minedu.gov.gr/. 

 

Μεηά (2-3 εκέξεο κεηά) ηνλ έιεγρν ησλ βαζκώλ ησλ παλειιελίσλ ζα ρνξεγεζεί 

βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο.  

Θα ελεκεξσζείηε κε λεόηεξε αλαθνίλσζε.  

 

Ο πξνζσπηθόο θσδηθόο αζθαιείαο κπνξεί λα δνζεί θαη ζε εθπξόζσπν ηνπ καζεηή 

πνπ ζα έρεη καδί ηνπ ππωηόηςπη εξοςζιοδόηηζη θαη δεληίο ηαςηόηηηαρ . 

 

Σν ζρνιείν, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ καζεηώλ ζα είλαη αλνηθηό θαη θάπνηεο 

εκέξεο ηνπ Ινπιίνπ νη νπνίεο ζα γλσζηνπνηεζνύλ αξγόηεξα όηαλ ζα ιάβνπκε ηηο 

νδεγίεο ηνπ ππνπξγείνπ. 

 

         Από ην Γξαθείν 

http://results.it.minedu.gov.gr/
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