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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Ανακοίνωση βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021  
την Παρασκευή 09.07.2021 

 
Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας ανακοινώνεται ότι, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αρ. Φ.251/78914/Α5/01.07.2021 & 

Φ.152/78915/Α5/01.07.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, η ανάρτηση της βαθμολογίας των υποψηφίων των πανελλαδικών 

εξετάσεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 2021, αντίστοιχα, θα γίνει την Παρασκευή 09.07.2021, 

μετά τις 13:00 μ.μ., οπότε και θα αναρτηθούν οι αντίστοιχες καταστάσεις στα ΓΕ.Λ. 

και ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς μας, κατόπιν του απαραίτητου ελέγχου. Στις καταστάσεις 

βαθμολογίας που θα αναρτηθούν θα περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι κωδικοί και οι 

βαθμοί των υποψηφίων, όχι τα ονομαστικά τους στοιχεία. Επιπρόσθετα σας 

γνωρίζουμε, για ενημέρωσή σας, το από 05.07.2021 Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.με 

θέμα «5-7-2021 Για άλλες δύο ημέρες η εγγραφή στην πλατφόρμα για 

αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσω γραπτού μηνύματος SMS» στο 

οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα: 

  « Έως και την Τρίτη 6 Ιουλίου μπορούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων 

να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στη σελίδα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων smsresults.minedu.gov.gr, μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, προκειμένου να ενημερωθούν 

μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη βαθμολογία τους αλλά και τη σχολή/τμήμα 

εισαγωγής τους. 



     Ήδη από την Παρασκευή 2 Ιουλίου, οπότε και άνοιξε η ειδική εφαρμογή, έχουν 

εγγραφεί σχεδόν οι μισοί υποψήφιοι ώστε να έχουν τη δυνατότητα άμεσης, εύκολης 

ενημέρωσης στο κινητό τους. Η νέα αυτή εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της 

συνολικής προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, μέσω του 

επανασχεδιασμού εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουν στο επίκεντρο την άμεση 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 

       Υπενθυμίζεται ότι το νέο κανάλι του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί ανεξάρτητα 

από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις σχολικές μονάδες, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί και φέτος κανονικά, αλλά και την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ 

results.it.minedu.gov.gr από όπου οι υποψήφιοι, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο 

κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το 

μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, θα μπορούν να ενημερωθούν 

αναλυτικά για τη βαθμολογία τους και τη σχολή εισαγωγής τους». 

       
Εκ της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας 


