28-09-18 Aνακοίνωση αποτελεσµάτων υποψηφίων Ελλήνων εξωτερικού έτους 2018
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ανακοινώνονται τα ονόµατα των εισαγοµένων
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που
υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού.
Τα ανωτέρω αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα στους ενδιαφερόµενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., http://results.it.minedu.gov.gr). Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να πληροφορούνται ονοµαστικά
τα αποτελέσµατα, καθώς και την αναλυτική βαθµολογία, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό
τους αριθµό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυµο-Όνοµα-Πατρώνυµο-Μητρώνυµο).
Στη διαδικασία εισαγωγής, µε την ανωτέρω ειδική κατηγορία στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, έλαβαν µέρος
995 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 706. Τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ειδική
κατηγορία αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα.
Οι εγγραφές των εισαγοµένων στα Πανεπιστήµια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ΑΣΠΑΙΤΕ και
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγµατοποιηθούν από 03-10-2018 µέχρι και 12-10-2018.
Η προθεσµία εγγραφής στις Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνοµικές Σχολές θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις
σχολές.
Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσµία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί µέσα σε αυτή
χάνει οριστικά το δικαίωµα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους
σχετική αίτηση στη Γραµµατεία της Σχολής ή Τµήµατος επιτυχίας τους µέσα στην παραπάνω προθεσµία.
Μαζί µε την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:
Τρεις (3) φωτογραφίες σε µικρό µέγεθος και
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι γραµµένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνταν να διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής
υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου, τα οποία πρέπει να κατατεθούν στη Γραµµατεία της Σχολής ή
Τµήµατος εισαγωγής για τον τελικό έλεγχο προκειµένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους
µπορούν να αναζητηθούν στις Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων
υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2018.
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