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Δελτίο Σφπου
Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων ςτην Σριτοβάθμια εκπαίδευςη
Από το Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ανακοινώνεται ότι θ εγγραφι των
επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάςεων ζτουσ 2017 ςτισ Σχολζσ και τα Τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ κα πραγματοποιθκεί κατά το διάςτθμα από Σρίτη 5 ζωσ και Πζμπτη 14 επτεμβρίου 2017.
Για τθν εγγραφι των επιτυχόντων κα λειτουργιςει και φζτοσ το ςφςτημα τησ υποχρεωτικήσ
ηλεκτρονικήσ εγγραφήσ χωρίσ την αναγκαιότητα κατάθεςησ δικαιολογητικών και χωρίσ να απαιτείται θ
μετάβαςθ των επιτυχόντων ςτισ Σχολζσ και τα Τμιματα επιτυχίασ τουσ. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντεσ
δεν επιβαρφνονται με το πρόςκετο κόςτοσ τθσ μετακίνθςθσ για τθν εγγραφι τουσ και με τθν επιπλζον
διαδικαςία τθσ ςυλλογισ και αποςτολισ δικαιολογθτικών.
Η διαδικαςία εγγραφισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ κα πραγματοποιείται κατά το ανωτζρω
διάςτθμα με αίτθςθ των επιτυχόντων για τθ Σχολι ι το Τμιμα επιτυχίασ τουσ μζςω θλεκτρονικισ
εφαρμογισ του Υπουργείου Παιδείασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://eregister.it.minedu.gov.gr,
ειςάγοντασ τον ίδιο κωδικό πρόςβαςησ (password) που χρηςιμοποίηςαν για την ειςαγωγή τουσ ςτην
ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικοφ Δελτίου. Η εφαρμογι κα βρίςκεται ςε λειτουργία από τθν
Τρίτθ 5 Σεπτεμβρίου, μετά τισ 10:00 πμ.
Για τθν πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι οι ςχολικζσ μονάδεσ κα παρζχουν υποςτιριξθ ςτουσ
επιτυχόντεσ όςον αφορά τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ, ενώ μετά τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι κα υπάρχει
διακζςιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χριςθσ για τθ διευκόλυνςι τουσ.
Μζςα από τθν θλεκτρονικι εφαρμογι οι επιτυχόντεσ, ςτθν περίπτωςθ που ζχουν εγγραφεί από
προθγοφμενο ζτοσ ςε Σχολι ι Τμιμα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κα δθλώνουν τθ Σχολι ι το Τμιμα ςτο
οποίο είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι και κα αιτοφνται ταυτόχρονα τθ διαγραφι τουσ, προκειμζνου να
ολοκλθρωκεί θ εγγραφι ςτθ νζα Σχολι ι ςτο νζο Τμιμα.
Η αίτθςθ εγγραφισ των επιτυχόντων μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του Υπουργείου Παιδείασ
ενζχει χαρακτήρα Τπεφθυνησ Δήλωςησ. Οι επιτυχόντεσ μετά τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι κα καλοφνται να
ςυμπλθρώςουν τον Αρικμό Μθτρώου Κοινωνικισ Αςφάλιςισ τουσ (ΑΜΚΑ), ο οποίοσ κα επιβεβαιώνεται
μζςω διαλειτουργικότθτασ με το Εκνικό Μθτρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά ςτοιχεία που εμφανίηονται
προςυμπλθρωμζνα ςτθν εφαρμογι ςτο πλαίςιο με τίτλο «Προςωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα (Εκνικό
Μθτρώο ΑΜΚΑ)», δεν ςυμφωνοφν με τα ςτοιχεία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου, τότε οι
επιτυχόντεσ πρζπει να προβοφν ςτην άμεςη διόρθωςη και ενημζρωςη των λανθαςμζνων ςτοιχείων τουσ

ςτα ςυςτήματα του Εθνικοφ Μητρώου ΑΜΚΑ, μζςω ςχετικήσ αίτηςησ ςε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Δεν κα
προβοφν ςε διορκώςεισ για τα ςτοιχεία που εμφανίηονται προςυμπλθρωμζνα ςτο πλαίςιο με τίτλο
«Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάςεων». Ο επιτυχών, αφοφ ελζγξει τθν ορκότθτα των προβαλλόμενων
τροποποιθμζνων ςτοιχείων, κα πρζπει να ολοκλθρώςει τθν θλεκτρονικι εγγραφι του εντόσ τθσ
προβλεπόμενθσ προκεςμίασ.
Οι εγγραφζντεσ για να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ ακαδθμαϊκζσ υπθρεςίεσ τθσ κάκε Σχολισ και Τμιματοσ,
κα πρζπει να επιδείξουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ ι τθσ Σχολισ αςτυνομικι ταυτότθτα ι διαβατιριο,
προκειμζνου να γίνει θ ταυτοπροςωπία τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ Γραμματεία δφναται να ηθτιςει
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά από τουσ εγγραφζντεσ.
Για τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, τισ
Ακαδθμίεσ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ και τισ Ανώτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ, η προθεςμία και η
διαδικαςία εγγραφήσ των επιτυχόντων θα καθοριςτεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια
Τπουργεία.
Επιςθμαίνεται ότι όλεσ οι ανωτζρω διαδικαςίεσ εγγραφισ ολοκλθρώνονται είτε από τουσ ίδιουσ
τουσ επιτυχόντεσ ι από νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο.

