
  
 

 

 
 
 

 
 

                      

 

 

 

 

 

             ΠΡΟΣ: Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων ,  
ΤΕΙ,  ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών   

             
 
Θέμα: Οδηγίες για την εγγραφή των εισαγομένων στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό 

έτος 2016-2017, με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής.     
 

Όπως είναι γνωστό, για την εγγραφή των επιτυχόντων για πρώτη φορά φέτος τέθηκε σε 

λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης 

δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα 

επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνθηκαν με το πρόσθετο κόστος της 

μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής 

δικαιολογητικών.   

Κατά την πρώτη εφαρμογή, παρατηρήθηκε ότι για αρκετούς επιτυχόντες στο σύστημα του Εθνικού 

Μητρώου ΑΜΚΑ, το  οποίο διαλειτούργησε για πρώτη φορά φέτος με το σύστημα της ηλεκτρονικής 

εγγραφής, υπήρξαν διαφοροποιήσεις ως προς τα απαιτούμενα προς εγγραφή στοιχεία.  

Για αυτό το λόγο, θα θέλαμε να επισημανθεί ότι παρά την ύπαρξη τέτοιων αναντιστοιχιών ως προς 

τα απαιτούμενα ατομικά στοιχεία, οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων θα θεωρούνται απολύτως 

έγκυρες, καθώς θα υπάρξει δυνατότητα ελέγχου και επικαιροποίησής τους κατά την προσέλευση των 

εγγραφέντων στις γραμματείες των σχολών. Σε κάθε περίπτωση, οι γραμματείες δύνανται να ζητήσουν 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες. 

                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

   

Εσωτερική Διανομή: 1.Γραφείο κ. Υπουργού       2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμ.           3. Γενική Δ/νση Ανωτάτης Εκπ/σης   
                                      4.  Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού       4. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων / Τμήμα Α’  

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -  ΤΜΗΜΑ Α΄                               
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Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                                      Μαρούσι,      9 -  9 - 2016   

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                           Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                     Φ251/146446/Α5 
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Κων. Ντούτσου 2103442099 

           Ανδρέας Λάμπος 210-3442702 

Fax: 210-3442098, 2103442077                                                                   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ    

     

                                              
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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