
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

----- 
          Μαρούσι, 31.08.2022 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέµα: Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
 

Ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022 και της ειδικής κατηγορίας 
των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις Σχολές και τα Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία 
θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστηµα από,  Πέµπτη 1 Σεπτεµβρίου 2022  έως και 
Παρασκευή 9 Σεπτεµβρίου 2022.  

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγµατοποιείται στο ανωτέρω διάστηµα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,  µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2022.  

Οι επιτυχόντες µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστηµα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2022  του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr 

Για την είσοδό τους  στην ηλεκτρονική εφαρµογή: 

Α. οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022, εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων 
υποψηφίου ως όνοµα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας (password), τον ίδιο που χρησιµοποίησαν για την 
εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρµογή του Μηχανογραφικού ∆ελτίου.  

Β. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2022, εισάγονται στην 
ηλεκτρονική εφαρµογή εγγραφής µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποίησαν για την εισαγωγή τους στην 
ηλεκτρονική εφαρµογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού ∆ελτίου Σοβαρών Παθήσεων, χρησιµοποιώντας ως 
όνοµα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό 
τους ∆ελτίο και ως κωδικό ασφαλείας αυτόν που ήδη έχουν διαµορφώσει για την πρόσβαση στο 
Μηχανογραφικό ∆ελτίο σοβαρών Παθήσεων. 

Ειδικά για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα υπάρχει υποστήριξη από τις σχολικές µονάδες 
για θέµατα πρόσβασης στην εφαρµογή των Ηλεκτρονικών Εγγραφών. Σε κάθε περίπτωση, προς 
διευκόλυνση  όλων των επιτυχόντων, στην ηλεκτρονική εφαρµογή θα παρέχεται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης 
µε οδηγίες για κάθε βήµα της εφαρµογής. 

Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες είχαν εγγραφεί από προηγούµενο έτος σε πρόγραµµα σπουδών α΄ 
κύκλου Τµήµατος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ηµεδαπής, είναι υποχρεωµένοι µέσω του ίδιου 
Πληροφοριακού Συστήµατος, να δηλώσουν τη Σχολή ή το Τµήµα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραµµένοι, 
αιτούµενοι έτσι, ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από αυτό, προκειµένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα 
Σχολή ή στο νέο Τµήµα επιτυχίας τους.  Οι επιτυχόντες που είχαν εγγραφεί από προηγούµενο έτος σε 
πρόγραµµα σπουδών α΄ κύκλου Τµήµατος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ηµεδαπής, αλλά έχουν προχωρήσει 
ήδη στη διαγραφή τους, απευθυνόµενοι κατευθείαν στη Γραµµατεία του παλαιού Τµήµατος/Σχολής  το 
προηγούµενο διάστηµα (πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας), είναι επίσης υποχρεωµένοι να 
δηλώσουν στο ίδιο σηµείο της ηλεκτρονικής εφαρµογής το  Τµήµα ή Σχολή  της προηγούµενης 
εγγραφής.  Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε Τµήµατα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους, 
πρώτα αναζητώντας το Ίδρυµα (Πανεπιστήµιο) στο οποίο εντάχθηκε το παλαιό Τµήµα και εν συνεχεία το 
παλαιό 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 λειτουργίας τους. 

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος  του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Οι επιτυχόντες µετά την είσοδο τους στην εφαρµογή 
θα καλούνται να συµπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο 
οποίος θα επιβεβαιώνεται µέσω διαλειτουργικότητας µε το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Μεταξύ των υπόλοιπων 
στοιχείων που ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτησης εγγραφής του, είναι ο αριθµός 



Α∆Τ ή ∆ιαβατηρίου, ο οποίος συνήθως εµφανίζεται προσυµπληρωµένος  µε την αντίστοιχη τιµή, που ο ίδιος 
χρήστης συµπλήρωσε στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του, διατηρώντας όµως τη δυνατότητα τροποποίησης.  

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής, οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους, αριθµό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 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. 

Επισηµαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα αναίρεσης αίτησης εγγραφής που έχει καταχωρισθεί και έχει λάβει 
αριθµό πρωτοκόλλου. Έτσι στην περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει λανθασµένα στοιχεία στην αίτησή του 
κατόπιν της οριστικής υποβολής της, έχει τη δυνατότητα µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος να 
προχωρήσει σε αναίρεση της λανθασµένης αίτησης και την υποβολή νέας. Για τη διαδικασία της αναίρεσης ο 
χρήστης χρειάζεται να συµπληρώσει τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον Αρ.Πρωτ. της προς κατάργηση 
αίτησης. 

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. 

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγµατοποιήσουν την 
ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει, οι ίδιοι ή µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραµµατείες 
αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, µε ταχυδροµική αποστολή µε συστηµένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειµένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους: 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο, από το 
οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ηµεροµηνία γέννησης και τα ονοµαστικά τους στοιχεία. 

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από 
το οποίο αποφοίτησε. 

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από 
αρµόδια επταµελή Επιτροπή του νοσοκοµείου, όπως αυτές συστήνονται  κάθε χρόνο, µε υπουργική απόφαση, 
σύµφωνα µε την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την 
Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων µε σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται µε κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού 
Συµβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας. 

δ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας 

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 2022-2023, πραγµατοποιείται µέσω της ίδιας 
ηλεκτρονικής εφαρµογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, δηλαδή από 1  έως και 9 Σεπτεµβρίου 2022. 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 (1 έως 9/9/2022) να αποστείλουν µε ταχυµεταφορά (courier) ή να 
καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραµµατεία του Τµήµατος / Σχολής επιτυχίας τους  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 να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως 
παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριµένου ∆ήµου από την οποία να προκύπτει ότι µετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, 
από ∆ήµο των ανωτέρων Νοµών. 

https://www.minedu.gov.gr/news/53118-31-08-22-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-
ekpaidefsi 

 


