
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Φ.251/78025/Α5 
Γνωστοποίηση βαθμών των πανελλαδικώς εξετα-

ζομένων μαθημάτων καθώς και των αποτελεσμά-

των εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων, μέσω 

της λήψης γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθ-

μό κινητού τηλεφώνου του υποψηφίου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
και ιδίως το Κεφ. ΣΤ’ και την παρ. 19 του άρθρου 107 
του νόμου αυτού.

6. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

7. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.02.2020 από-
φαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρό-
σβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και 
όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού 
Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα 
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 
του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

8. Την υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 1904, διόρθ. σφαλμ. 
Β’ 1940).

9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/422/77905/Β1/30-6-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αποφασίζουμε:

1. Οι υποψήφιοι/ες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων δύνανται, 
εφόσον το επιθυμούν, πλέον των τρόπων ενημέρωσης 
που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 16 της υπό στοι-
χεία Φ.251/25089/Α5/20.02.2020 (Β’  643) απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
στα άρθρα 16 και 17 της υπό στοιχεία Φ.153/79899/
Α5/21.05.2019 (Β’ 1904 και 1940) κοινής απόφασης του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων να ενημερώνονται για τους βαθμούς 
που έλαβαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, 
καθώς και για τα αποτελέσματα της επιλογής μέσω της 
λήψης γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού 
τηλεφώνου τον οποίο, εφόσον το επιθυμούν, δηλώνουν 
για τον σκοπό αυτό σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είναι προσβάσιμη 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr - ΕΨΠ). Η εφαρμογή αυτή δημιουργείται και 
υποστηρίζεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού 
Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

2. Για την είσοδό του στην ανωτέρω εφαρμογή, ο 
υποψήφιος/α καταχωρίζει: α) τον οκταψήφιο κωδικό 
υποψηφίου και β) κατά σειρά, το αρχικό γράμμα: i) του 
επωνύμου, ii) του ονόματος, iii) του πατρωνύμου και του 
iv) μητρωνύμου του, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρα-
κτήρες. Εφόσον τα ανωτέρω στοιχεία συμπληρωθούν 
ορθά, πραγματοποιείται είσοδος στην εφαρμογή και εμ-
φανίζονται συμπληρωμένα, σε πλήρη μορφή, τα εξής 
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στοιχεία του υποψηφίου: α) το όνομα, β) το επώνυμο, 
γ) το πατρώνυμο και δ) το μητρώνυμο. Στη συνέχεια, ο 
υποψήφιος καταχωρίζει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 
στον οποίο επιθυμεί να λάβει ενημέρωση με γραπτό μή-
νυμα σχετικά με τους βαθμούς που έλαβε στα πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενα μαθήματα και με τα αποτελέσματα της 
επιλογής. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει 
τον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου έως και δύο 
(2) φορές. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού αποστέλλε-
ται σχετική ενημέρωση στον αριθμό τηλεφώνου που 
αντικαθίσταται.

3. Ο υποψήφιος λαμβάνει στον δηλωθέντα αριθμό 
τηλεφώνου γραπτό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει, σε 
μορφή κειμένου, τους βαθμούς που έλαβε στα πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα αποτελέσματα 
της επιλογής, καθώς και σχετικό υπερσύνδεσμο (link), 
μέσω του οποίου παραπέμπεται σε ειδικό πλαίσιο στην 
ανωτέρω εφαρμογή όπου προβάλλονται αποκλειστικά 
τα προσωπικά του αποτελέσματα.

4. α) Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενεργεί υπό την 
ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 
(Α’ 137) και η «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την 
επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 
4 του Γ.Κ.Π.Δ. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., καθώς 
και τις διατάξεις του ν. 4624/2019. Η επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων από την «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» διέπεται 
από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της 
«ΕΔΥΤΕ Α.Ε», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του 
Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομέ-
νων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρο-
νται αναλυτικά στο Μνημόνιο που συνάπτεται κατά τα 
ανωτέρω.

β) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 
της παρούσας. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρί-
ζονται στην εφαρμογή της παρ. 1 διαγράφονται οριστικά 
από την εφαρμογή μετά την πάροδο τριών μηνών από 
την ημερομηνία καταχώρισής τους.

γ) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων των υποψήφιων είναι η παροχή ενός εναλλακτικού 
τρόπου ενημέρωσης τους για τους βαθμούς που έλα-
βαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και για 
τα αποτελέσματα της επιλογής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων Επικρατείας
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028323006210002*


		2021-07-01T01:19:57+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




