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Θέµα: Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση
Ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 στις Σχολές και τα Τµήµατα
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστηµα από σήµερα,
Τρίτη 22 έως και Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2020. Για πρώτη φορά φέτος, το Υπουργείο προσφέρει τη
δυνατότητα η εγγραφή των επιτυχόντων να γίνει συνολικά ηλεκτρονικά µέσω πιστοποίησης του αριθµού
κινητού τηλεφώνου τους που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήµατος των
Ηλεκτρονικών Εγγραφών. Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγµατοποιείται µέσω του συστήµατος της
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς να απαιτείται η µετάβαση των επιτυχόντων στις Γραµµατείες
των Σχολών και των Τµηµάτων επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται µε το
πρόσθετο κόστος της µετακίνησης για την εγγραφή τους. Η διαδικασία εγγραφής θα πραγµατοποιείται κατά
το ανωτέρω διάστηµα µε αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τµήµα επιτυχίας τους µέσω
ηλεκτρονικής εφαρµογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό
πρόσβασης (password) που χρησιµοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρµογή του
Μηχανογραφικού ∆ελτίου. Η εφαρµογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από σήµερα, Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου.
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, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήµα.
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. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα
καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυµα (Πανεπιστήµιο), στο
οποίο εντάχθηκε το οικείο Τµήµα και εν συνεχεία το (σε µεταβατική ακαδηµαϊκή λειτουργία) Τµήµα του ΤΕΙ,
από το οποίο επιθυµούν να διαγραφούν. Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο µενού Στοιχεία Τµηµάτων
παρέχεται αναλυτική λίστα, µε την αντιστοίχιση των Τµηµάτων των πρώην ΤΕΙ µε τα Πανεπιστήµια στα
οποία έχουν ενταχθεί µέχρι την ολοκλήρωση της µεταβατικής λειτουργία τους.
Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Οι επιτυχόντες µετά την είσοδο στην εφαρµογή θα
καλούνται να συµπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο
οποίος θα επιβεβαιώνεται µέσω διαλειτουργικότητας µε το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Επιπλέον, οι επιτυχόντες
θα βλέπουν τον Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου που συµπλήρωσαν στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο
τους και θα είναι σε θέση να το διορθώσουν αν δε βρίσκεται πλέον σε ισχύ.
Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία
επικοινωνίας τους, τα οποία επιβεβαιώνονται µέσω σχετικών µηχανισµών της ηλεκτρονικής εφαρµογής.
Επισηµαίνεται ότι η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς Οι Γραµµατείες
των Σχολών/Τµηµάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιµοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες.
Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνοµικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, τις
Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσµία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων
καθορίζεται και πραγµατοποιείται από τα αρµόδια Υπουργεία.
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται επίσης ότι η εγγραφή των επιτυχόντων µε την
ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα
Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για το Ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, πραγµατοποιείται µέσω της
ηλεκτρονικής εφαρµογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, δηλαδή από 22 έως και 29 Σεπτεµβρίου 2020,
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε την ειδική
κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστηµα
υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (22 έως 29/09/2020) να αποστείλουν µε ταχυµεταφορά
(courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραµµατεία του Τµήµατος / Σχολής επιτυχίας τους τη
σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια ∆ήµου του Νοµού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου.
Αν έχουν µετεγγραφεί σε άλλο ∆ήµο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν
αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριµένου ∆ήµου από την οποία να προκύπτει ότι
µετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από ∆ήµο των ανωτέρω Νοµών.

