
Αγαπητοί τελειόφοιτοι,  

1. Φέτος ως  υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα μπορείτε να λάβετε τη 

βαθμολογία σας αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής σας στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό σας τηλέφωνο, όπως έχει 

ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ. Μπορείτε να καταχωρίσετε ή να επιβεβαιώσετε το 

κινητό σας τηλέφωνο στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

https://smsresults.minedu.gov.gr/ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας 

Διοίκησης gov.gr, σε ειδική εφαρμογή η οποία θα είναι διαθέσιμη από την 

Παρασκευή 17 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου, αξιοποιώντας τα στοιχεία 

συμμετοχής σας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022. 

2. Για την είσοδό σας στην ανωτέρω εφαρμογή, καταχωρίζετε: α) τον οκταψήφιο 

κωδικό σας αριθμό από το Δελτίο Εξεταζομένου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

(καρτελάκι) και β) κατά σειρά, το αρχικό γράμμα: i) του επωνύμου, ii) του ονόματος, 

iii) του πατρωνύμου και του iv) μητρωνύμου σας, με κεφαλαίους ελληνικούς 

χαρακτήρες. Εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία συμπληρωθούν ορθά, πραγματοποιείται 

είσοδος στην εφαρμογή και εμφανίζονται συμπληρωμένα, σε πλήρη μορφή, τα εξής 

στοιχεία σας: α) το όνομα, β) το επώνυμο, γ) το πατρώνυμο και δ) το μητρώνυμο. Στη 

συνέχεια, καταχωρίζετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμείτε να 

λάβετε ενημέρωση με γραπτό μήνυμα σχετικά με τους βαθμούς που λάβατε στα 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και με τα αποτελέσματα της επιλογής. Έχετε 

τη δυνατότητα να αλλάξετε το δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου έως και δύο 

(2) φορές. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στον 

αριθμό τηλεφώνου που αντικαθίσταται. 

3. Λαμβάνετε στον δηλωθέντα αριθμό τηλεφώνου γραπτό μήνυμα, το οποίο 

περιλαμβάνει, σε μορφή κειμένου, τους βαθμούς που λάβατε στα πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα μαθήματα και τα αποτελέσματα της επιλογής, καθώς και σχετικό 

υπερσύνδεσμο (link), μέσω του οποίου παραπέμπεστε σε ειδικό πλαίσιο στην 

ανωτέρω εφαρμογή όπου προβάλλονται αποκλειστικά τα προσωπικά σας 

αποτελέσματα. 

4. Πέραν της προαναφερθείσας online εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ, θα μπορείτε να 

ενημερωθείτε για τα αποτελέσματά σας (Βαθμολογίες, εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση) και με το γνωστό από τα προηγούμενα χρόνια τρόπο ενημέρωσης μέσω 

των καταλόγων οι οποίοι θα αναρτηθούν στο 2ο Γενικό Λύκειο Δράμας. 

 

Σημείωση: Οι οδηγίες αυτές βρίσκονται και στο blog του σχολείου. Για ότι νεότερο σχετικά 

με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 (απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για τη 

συμπλήρωση του μηχανογραφικού, οδηγίες για την υποβολή μηχανογραφικού κλπ) θα 

ενημερώνεστε τόσο από τα mail σας (myschool, μαθητικό), όσο και από το blog του σχολείου 

είτε από την αρχική σελίδα είτε μέσα από το μενού Εξετάσεις ⟶ Πανελλαδικές. 

Το Σχολείο σας εύχεται ολόθερμα καλή ξεκούραση και καλά αποτελέσματα στον αγώνα που 

δώσατε.  
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