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Από τις 5 έως τις 12 Σεπτεµβρίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων των Πανελλαδικών 
 
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης θα 
πραγµατοποιηθεί κατά το διάστηµα από 5 έως 12 Σεπτεµβρίου 2016. 
 
Για την εγγραφή των επιτυχόντων για πρώτη φορά φέτος τίθεται 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 επιβαρύνονται µε το πρόσθετο κόστος της µετακίνησης για την εγγραφή τους και µε την επιπλέον 
διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών. 
 
Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση θα πραγµατοποιείται κατά το ανωτέρω διάστηµα µε 
αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τµήµα επιτυχίας τους µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής του 
Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο 
κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιµοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρµογή του 
Μηχανογραφικού ∆ελτίου. Η εφαρµογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από το µεσηµέρι της 5ης Σεπτεµβρίου 
2016. 
 
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρµογή οι σχολικές µονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους 
επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ µετά την είσοδο στην εφαρµογή θα υπάρχει 
διαθέσιµο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους. 
 
Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρµογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από 
προηγούµενο έτος σε Σχολή ή Τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τµήµα 
στο οποίο είναι ήδη εγγεγραµµένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειµένου να 
ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τµήµα. 
 
Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει 
χαρακτήρα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Οι επιτυχόντες µετά την είσοδο στην εφαρµογή θα καλούνται να 
συµπληρώσουν τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται 
µέσω διαλειτουργικότητας µε το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατοµικά στοιχεία που εµφανίζονται 
προσυµπληρωµένα στην εφαρµογή δεν συµφωνούν µε τα στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άµεση διόρθωση και ενηµέρωση των 
λανθασµένων στοιχείων τους στα συστήµατα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, µέσω σχετικής αίτησής σε 
οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόµενων τροποποιηµένων 
στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. 
 
Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδηµαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τµήµατος, θα 
πρέπει να επιδείξουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος ή της Σχολής αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο, 
προκειµένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραµµατεία δύναται να ζητήσει 
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες. 
 
Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνοµικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, τις 
Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσµία και η 
διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγµατοποιηθεί από τα αρµόδια Υπουργεία. 
 
Επισηµαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους 
επιτυχόντες ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο. 
 
http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/23135-02-09-16-apo-tis-5-eos-tis-12-septemvriou-oi-ilektronikes-eggrafes-
ton-epityxonton-ton-panelladikon 
 


