
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-

2023 

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά πραγματοποιείται από αύριο Πέμπτη 1 
Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 9 του μήνα, 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, 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: 

1. 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 
Δελτίου. 

2. 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 
Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στο 
Μηχανογραφικό τους Δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας αυτόν που ήδη 
έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Δελτίο 
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 
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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 
Δήλωσης. 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 ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται 
προσυμπληρωμένος  με την αντίστοιχη τιμή, που ο ίδιος χρήστης 
συμπλήρωσε στο Μηχανογραφικό Δελτίο 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: 

1. 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. 

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

3. 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. 

4. 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 Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν 
μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να 
καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου 
Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο 
των ανωτέρων Νομών. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή 
εισακτέου για οιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού 
τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο 
εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη 
δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), είναι δυνατή η εγγραφή μετά 



την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ύστερα από 
αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Η 
διαδικασία εγγραφής της ως άνω παραγράφου πραγματοποιείται με υποβολή 
της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε 
με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της 
αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδικά σχεδιασμένης 
πλατφόρμας) είτε με ταχυδρομική αποστολή. Σε κάθε περίπτωση κατά τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση 
της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και 
αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή 
φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα 
δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι 
ακριβή και αληθή. Η αίτηση εγγραφής του παρόντος άρθρου υποβάλλεται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 
εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής. Τυχόν επιτυχόντες, που δεν 
εγγράφηκαν ούτε με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου χάνουν το ως άνω 
δικαίωμα εγγραφής. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. οι εγγραφές στα Τμήματα της Σχολής γίνονται αποκλειστικά  

ηλεκτρονικά με την αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης 

εγγραφής, την οποία οι πρωτοετείς φοιτητές  θα έχουν εκτυπώσει 

και υπογράψει πριν, συνοδευόμενη από  φωτοαντίγραφο της 

Αστυνομικής τους ταυτότητας σε αρχείο word ή pdf(όχι σε 

φωτογραφίες από κινητά τηλέφωνα) στις παρακάτω ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις: 

chtrapalis@aspete.gr  Προϊστάμενος των  Γραμματειών των 

Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ 

mechanical_dep@aspete.gr  Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών 

Μηχανολόγων Μηχανικών 

elecengedu@aspete.gr. Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (και για 

τις δύο κατευθύνσεις) 

civil@aspete.gr. Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών 

Μηχανικών 
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Εναλλακτικά και σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί 

να γίνει και ταχυδρομικά στην διεύθυνση: 

Προς ΑΣΠΑΙΤΕ, Γραμματεία (Τμήματος…………..) 

Πλησίον Σταθμού ΗΣΑΠ Ειρήνη, ΤΚ 15122 Αμαρούσιο Αττικής. 

Τονίζεται ότι οι εισαγόμενοι με την κατηγορία των σοβαρών 

παθήσεων θα ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία αλλά πέραν 

αυτής  είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν και τα επιπλέον 

δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω . Αν επιλέξουν την δια 

ζώσης κατάθεση οι Γραμματείες θα λειτουργούν καθημερινά για τον 

σκοπό αυτό από τις 10.00 έως τις 13.00. 

2. οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χορήγηση πάσο, 

διδακτικών συγγραμμάτων και βεβαιώσεων στις αιτήσεις τους θα 

γίνει μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών,την καταχώρισή τους 

στο μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας  και τη χορήγηση 

κωδικών, διαδικασία που απαιτεί ένα μήνα.  

3. Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 03-10-2022 

 

 


