
  

 

                      

             ΠΡΟΣ: Γραµµατείες όλων των Τµηµάτων και Σχολών των 
Πανεπιστηµίων ,  ΤΕΙ,  ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών 
Ακαδηµιών   

             

Θέµα: Οδηγίες για την εγγραφή των εισαγοµένων στην Tριτοβάθµια Eκπαίδευση για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, µε το νέο σύστηµα της ηλεκτρονικής εγγραφής.  
   

Όπως είναι γνωστό, για την εγγραφή των επιτυχόντων έτους 2017 εφαρµόστηκε και τη  
φετινή χρονιά 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 επιβαρύνθηκαν µε το 
πρόσθετο κόστος της µετακίνησης για την εγγραφή τους και µε την επιπλέον διαδικασία της 
συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.   

Και στη φετινή διαδικασία παρατηρήθηκε για µικρό αριθµό επιτυχόντων, ότι στο σύστηµα 
του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, το  οποίο διαλειτουργεί  µε το σύστηµα της ηλεκτρονικής 
εγγραφής, υπήρξαν µικρές διαφοροποιήσεις ως προς τα απαιτούµενα προς εγγραφή στοιχεία. 
Επιπλέον, µικρός αριθµός επιτυχόντων εκ παραδροµής  συµπλήρωσε Α.Μ.Κ.Α. άλλου προσώπου 
καταχωρώντας έτσι στην Αίτηση  εγγραφής  Ονοµαστικά Στοιχεία που δεν είναι τα προσωπικά 
τους.     

Για αυτό το λόγο θα θέλαµε να επισηµανθεί ότι, παρά την ύπαρξη τέτοιων αναντιστοιχιών 
ως  προς τα απαιτούµενα ατοµικά στοιχεία, οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων θα 
θεωρούνται απολύτως έγκυρες, καθώς θα υπάρξει δυνατότητα ελέγχου και επικαιροποίησής 
τους κατά την προσέλευση των εγγραφέντων στις Γραµµατείες των Σχολών-Τµηµάτων. Σε κάθε 
περίπτωση, οι Γραµµατείες δύνανται να ζητήσουν συµπληρωµατικά δικαιολογητικά από τους 
εγγραφέντες. 

                                

                                                                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                   

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
           

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -  ΤΜΗΜΑ Α΄                               
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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Εσωτερική Διανοµή: 1.Γραφείο κ. Υπουργού       2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµ.           3. Γενική Δ/νση Ανωτάτης 
Εκπ/σης   

                                      4.  Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού       4. Δ/νση Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων / Τµήµα Α’ 

Foit
itik

an
ea

.g
r


