
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015   

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι 
εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν στα διαστήματα:   

10 - 17 Σεπτεμβρίου 2015    (Ηλεκτρονική προεγγραφή) και  

Αμέσως, και έως22 Σεπτεμβρίου 2015 (Προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών) 

Αναλυτικά, μέσα σε συνολικό διάστημα 10-22 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία εγγραφής 
των επιτυχόντων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

ΣΤΑΔΙΟ 1 :  

Ηλεκτρονική προεγγραφή 10-17 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας 

Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του 
Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.grοφείλουν να επισκεφθούν την ειδική 
εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση 
προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή θα καταχωρούν τον 8ψήφιο 
κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που 
χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο τους. Οι σχολικές μονάδες θα 
υποστηρίξουν τους επιτυχόντες για την επαναδημιουργία password, σε περίπτωση 
που χρειαστεί.  

Στην εφαρμογή οι επιτυχόντες:   

- δηλώνουν αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα από παλιότερο έτος   

- συμπληρώνουν και επιβεβαιώνουν τα ατομικά τους στοιχεία  

- δηλώνουν ότι επιθυμούν την εγγραφή τους και ότι θα προσκομίσουν ως τις 22 
Σεπτεμβρίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   

- παράλληλα αποδέχονται το περιεχόμενο της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης.   
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Στη συνέχεια εκτυπώνουν την αίτηση προεγγραφής με την προ συμπληρωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, την υπογράφουν, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και 
αποστέλλουν μέχρι 22 Σεπτεμβρίου στη γραμματεία του τμήματος τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά (βλ. ΣΤΑΔΙΟ 2ο παρακάτω). Από τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των 
επιτυχόντων, δημιουργείται πίνακας εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση 
που αποστέλλεται από το ΥΠΟΠΑΙΘ στις γραμματείες των τμημάτων για την 
ολοκλήρωση των εγγραφών. 

ΣΤΑΔΙΟ 2 :  
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποστολή τους έως 22 Σεπτεμβρίου 

Αμέσως, και έως 22 Σεπτεμβρίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου), οι προεγγραφέντες 
επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, με 
ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως, τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής, με 
την προ συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) 
καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.   

Η ταχυδρομική Διεύθυνση του Τμήματος είναι:  

Πανεπιστήμιο Πατρών  

Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ 26500  

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πατρών   

Τηλ. 2610962891 και 2610969913 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3 :  

Συμπλήρωση στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου 
Πατρών 

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2015-2016 του Πανεπιστημίου  
Πατρών, ολοκληρώνοντας την προεγγραφή τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ 
(http://www.minedu.gov.gr/) (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ251/140192/Α5/8-9-2015 
εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ), από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2015, να εισέρχονται στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών,    
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για την συμπλήρωση λοιπών στοιχείων τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η 
διαδικασία χορήγησης αριθμού μητρώου φοιτητή, έκδοσης των πιστοποιητικών τους 
και χορήγησης των κωδικών πρόσβασής τους, στις Υπηρεσίες Τηλεματικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών.   

Για περισσότερες πληροφορίες οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του Τμήματοςκαι στον Οδικό Χάρτη των Νεοεισαχθέντων Φοιτητών 
(https://www.upatras.gr/el/node/4712) του Πανεπιστημίου Πατρών.   

Η ανωτέρω προθεσμία 10-22 Σεπτεμβρίου 2015, είναι αποκλειστική και δεσμευτική 
και ισχύει για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών 
εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τους οποίους θα 
εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή.  

Στην ίδια προθεσμία θα ολοκληρωθεί και η εγγραφή των εισαγομένων στις θέσεις 
εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των 
Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, μετά από 
συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, για τους οποίους θα εφαρμοστεί η 
ηλεκτρονική προεγγραφή.  

Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική 
κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων 
σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής. Γι’ αυτή την κατηγορία 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ η ηλεκτρονική προεγγραφή, αλλά η εγγραφή θα γίνει στη 
Γραμματεία του Τμήματος, με φυσική παρουσία, ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο 
άτομο. Θα ακολουθήσει σχετική Ανακοίνωση.  

Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν 
μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί 
προηγουμένως από την Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Η αίτηση προεγγραφής που θα εκτυπώσουν συμπληρωμένη από την ηλεκτρονική 
εφαρμογή και θα την έχουν υπογράψει με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Στην 
αίτηση θα είναι ενσωματωμένη προ συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο 
εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα από αυτά 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Φ.253/28934/Β6/2015 (ΦΕΚ 391 Β΄) Υ.Α., 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ότι θα αποστείλει ταχυδρομικά ή 
αυτοπροσώπως στο Τμήμα εγγραφής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   

Σε περίπτωση που από προηγούμενο έτος έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα από αυτά 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Φ.253/28934/Β6/2015 (ΦΕΚ 391 Β΄) Υ.Α., 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την προ συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση θα 
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δηλώνει αφενός το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος και αφετέρου ότι θα 
προσκομίσει άμεσα τη διαγραφή από το προηγούμενο Τμήμα, για να ολοκληρωθεί η 
εγγραφή του στο νέο Τμήμα ή στη νέα Σχολή, και ότι θα αποστείλει ταχυδρομικά ή 
αυτοπροσώπως στο Τμήμα εγγραφής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  2. Ευκρινές 
φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου 
από το οποίο αποφοίτησε. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής αποσταλεί απολυτήριο ή 
πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο 
ενδιαφερόμενος προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο.   

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο (ΟΧΙ η πρωτότυπη) της Βεβαίωσης Πρόσβασης της 
παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 ή του άρθρου 4 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 
29 Α΄). Βεβαίωση Πρόσβασης δεν κατέχουν και άρα δεν καταθέτουν οι επιτυχόντες 
με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ-Α΄.   

Αν η Βεβαίωση Πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει 
να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία 
υπάγεται το σχολείο.   

Ωστόσο, τα κάτωθι ιδιωτικά Γενικά Λύκεια:   

- Κολλέγιο Αθηνών (Στ. Δέλτα 15, Ψυχικό)   

- Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών (Αγ. Παρασκευής, Πλατάνι Ρίου, Αχαΐα)   

- Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (Τοσίτσα 16 και Πεύκων, Ελαιώνες 
Πυλαίας, Θεσσαλονίκη)   

- Α’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό)  - Β’ Αρσάκειο 

Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό)   

- Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό)   

- Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης (Λεωφ. Μαραθώνος 1, Άνοιξη 
Αττικής)   

- Β’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης (Λεωφ. Μαραθώνος 1, Άνοιξη 
Αττικής)   

- Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή)   



είναι ισότιμα με τα δημόσια Γενικά Λύκεια. Κατόπιν τούτου διευκρινίζεται ότι τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των αποφοίτων των εν λόγω 
σχολείων είναι αντίστοιχα με αυτά των αποφοίτων των δημοσίων Γενικών Λυκείων.  

4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.   

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου 
δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης 
και τα ονομαστικά του στοιχεία.  

6. Πιστοποιητικό Γέννησης   

Εισαγόμενοι – επιτυχόντες Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της  
Θράκης   

Οι υπαγόμενοι σε αυτή την ειδική κατηγορία οφείλουν να αποστείλουν στη 
γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής κατά την εγγραφή τους, εκτός από τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή 
Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο 
Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να 
προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών 
(Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΕΚ1307Β΄).  

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία 
δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.  
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