
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                     

    Μαροφςι,   8 - 9 - 2015      

ΔΔεελλττίίοο  ΣΣφφπποουυ  

  

Ηλεκτρονικζσ εγγραφζσ ςε Πανεπιςτήμια και ΣΕΙ 

Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι οι εγγραφζσ των 

επιτυχόντων ςτα Σμιματα και τισ χολζσ τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Γενικό Λφκειο (ΓΕΛ) ι από 

τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ& Βϋ)  για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 κα γίνουν από 10 επτεμβρίου μζχρι και 17 

επτεμβρίου 2015.  

Φζτοσ πρϊτθ φορά, για τισ εγγραφζσ των επιτυχόντων τίκεται ςε λειτουργία το ςφςτθμα τθσ 

υποχρεωτικισ θλεκτρονικισ προεγγραφισ και τθσ αποςτολισ των δικαιολογθτικϊν εγγραφισ, χωρίσ να 

απαιτείται θ μετάβαςθ των επιτυχόντων  ςτα τμιματα επιτυχίασ. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτυχόντεσ 

απαλλάςςονται από το κόςτοσ τθσ μετακίνθςισ τουσ και θ διαδικαςία εγγραφισ εκςυγχρονίηεται και 

απλοποιείται. 

Αναλυτικά μζςα ςε ςυνολικό διάςτθμα 10-22 επτεμβρίου,  θ διαδικαςία εγγραφισ των επιτυχόντων 

περιλαμβάνει πλζον τα εξισ ςτάδια: 

1. το διάςτθμα 10-17 επτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντεσ μζςω τησ ιςτοςελίδασ του Τπουργείου 

Παιδείασ www.minedu.gov.gr οφείλουν να επιςκεφκοφν τθν ειδικι εφαρμογι προεγγραφισ, να 

ςυμπλθρϊςουν και υποβάλουν θλεκτρονικά τθν αίτθςθ προεγγραφισ τουσ. Για τθν είςοδό τουσ 

ςτθν εφαρμογι κα καταχωρίηουν τον 8ψιφιο κωδικό εξετάςεων και τον προςωπικό κωδικό 

αςφαλείασ (password) που χρθςιμοποίθςαν ςτο μθχανογραφικό δελτίο. Αν χρειαςτεί, οι ςχολικζσ 

μονάδεσ κα υποςτθρίξουν τουσ επιτυχόντεσ για τθν επαναδθμιουργία password, ςε περίπτωςθ που 

δεν τον κυμοφνται. 

2. Αμζςωσ, και ωσ 22 επτεμβρίου 2015 (ταχυδρομικι ςφραγίδα), οι προεγγραφζντεσ επιτυχόντεσ 

οφείλουν να αποςτείλουν ςτθ γραμματεία του τμιματοσ που πζτυχαν με ταχυμεταφορά (courier) ι 

αυτοπροςϊπωσ τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ προεγγραφισ και τα υπόλοιπα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά. Οι ταχυδρομικζσ διευκφνςεισ και τα τθλζφωνα όλων των τμθμάτων κα ζχουν 

αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι προεγγραφισ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 
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3. Σζλοσ, θ γραμματεία του τμιματοσ ι ςχολισ, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ, ελζγχει και 

αντιπαραβάλλει τα δικαιολογθτικά που απζςτειλαν οι ειςαγόμενοι με τον ονομαςτικό πίνακα 

επιτυχόντων και με τον πίνακα των ειςαγομζνων που υπζβαλαν θλεκτρονικι αίτθςθ, που κα ζχουν 

αποςταλεί θλεκτρονικά από το ΤΠΟΠΑΙΘ. Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ και για εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ, θ γραμματεία δφναται αιτιολογθμζνα να ηθτιςει επιπλζον δικαιολογθτικά από τουσ 

ειςαγομζνουσ. 

 

Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι προεγγραφι, και πάντα μζςα ςτο διάςτθμα 10-22 επτεμβρίου οι 

επιτυχόντεσ πρζπει να αποςτείλουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Σα δικαιολογθτικά αναφζρονται 

αναλυτικά και ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι και ςτθ ςχετικι εγκφκλιο, που είναι ςυνθμμζνθ ςτο παρόν 

Δελτίο Σφπου.  

Η ανωτζρω προκεςμία 10-22 επτεμβρίου 2015, είναι αποκλειςτικι και δεςμευτικι και ιςχφει για τθν 

εγγραφι των ειςαγομζνων με το ςφςτθμα των πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ, για τουσ οποίουσ κα εφαρμοςτεί θ θλεκτρονικι προεγγραφι. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιςη οι ειςαχθζντεσ μποροφν να απευθφνονται ςτισ Γραμματείεσ των 

οικείων τμημάτων. 

τθν ίδια προκεςμία κα ολοκλθρωκεί και θ εγγραφι των ειςαγομζνων ςτισ κζςεισ ειςακτζων πζραν 

του κακοριςκζντοσ αρικμοφ ειςακτζων με τθν ειδικι κατθγορία των Ελλινων πολιτϊν τθσ μουςουλμανικισ 

μειονότθτασ τθσ Θράκθσ, μετά από ςυμμετοχι τουσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, για τουσ οποίουσ επίςθσ 

κα εφαρμοςτεί θ θλεκτρονικι προεγγραφι. 

Η προκεςμία και θ διαδικαςία εγγραφισ των επιτυχόντων ςτισ τρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ 

χολζσ, ςτθ χολι Ανκυποπυραγϊν τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, ςτισ  Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ 

κακϊσ και ςτισ Ανϊτερεσ χολζσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ Ρόδου και Κριτθσ κα οριςκεί και κα 

ανακοινωκεί από τισ ίδιεσ τισ ςχολζσ. Οι ιδιϊτεσ επιτυχόντεσ ςτισ χολζσ Αςτυφυλάκων και Αξιωματικϊν 

τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ κα εγγραφοφν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017. 

Σζλοσ, επιςθμαίνεται  ιδιαίτερα, ότι οι νεοειςαχκζντεσ πρζπει να φροντίςουν για τθν ζγκαιρθ 

εγγραφι τουσ μζςα ςτισ παραπάνω προκεςμίεσ, τόςο δθλαδι για τθν υποχρεωτικι θλεκτρονικι τουσ 

προεγγραφι 10-17 επτεμβρίου μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Τπουργείου Παιδείασ www.minedu.gov.gr, όςο 

και για τθν αποςτολι των δικαιολογθτικϊν τουσ μζχρι 22 επτεμβρίου, που είναι και η καταληκτική 

ημερομηνία τησ όλησ διαδικαςίασ εγγραφών.  

Σο ίδιο διάςτθμα 10-17 επτεμβρίου κα εγγραφοφν και οι ειςαγόμενοι από ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ με διάκριςθ 

ςε επιςτθμονικζσ Ολυμπιάδεσ. Σισ επόμενεσ θμζρεσ κα γίνουν και οι εγγραφζσ των ειςαγομζνων με τθν 

ειδικι κατθγορία των αλλοδαπϊν-αλλογενϊν και αποφοίτων Λυκείων ι αντίςτοιχων ςχολείων κρατϊν-



 

 
μελϊν τθσ Ε.Ε. μθ ελλθνικισ καταγωγισ. Γι αυτζσ τισ  2 κατθγορίεσ  ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ θ θλεκτρονικι 

προεγγραφι, αλλά θ εγγραφι κα γίνει όπωσ πζρυςι και κα ακολουκιςει ξεχωριςτι εγκφκλιοσ. 

Είναι ευνόθτο ότι όλεσ οι ανωτζρω διαδικαςίεσ εγγραφισ ολοκλθρϊνονται είτε από τον ίδιο τον 

επιτυχόντα ι από νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο. 

            Σζλοσ, υπενκυμίηεται ότι υποψιφιοσ που ζχει εγγραφεί ςε ςχολι ι τμιμα τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, δεν μπορεί να εγγραφεί ςτθ νζα ςχολι ι ςτο τμιμα ειςαγωγισ του, αν δεν διαγραφεί 

προθγουμζνωσ από τθν ςχολι ι το τμιμα, ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ. 

 

 

 

 

  


