
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Μαροφςι,     17-10-2018 

Δελτίο Τφπου 
 

Αποτελζςματα ειςαγωγήσ και διαδικαςία εγγραφϊν ςτην Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη των 
υποψηφίων με ςοβαρζσ παθήςεισ. 

    
Από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνονται τα ονόματα των 

ειςαγομζνων ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ υποψθφίων με ςοβαρζσ πακιςεισ για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019. 

Σα ανωτζρω αποτελζςματα είναι διακζςιμα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από το διαδίκτυο 
(ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΠ.Π.Ε.Θ., https://results.it.minedu.gov.gr).  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πλθροφοροφνται ονομαςτικά τα αποτελζςματα, εφόςον 
πλθκτρολογιςουν τον οκταψιφιο κωδικό τουσ αρικμό και τουσ τζςςερισ αρχικοφσ χαρακτιρεσ 
(Επϊνυμο, Όνομα, Πατρϊνυμο, Μθτρϊνυμο). Επιςθμαίνεται ότι ο «κωδικόσ αρικμόσ 
υποψθφίου» είναι αυτόσ που αναγράφεται ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο 2018 υποψθφίων-
παςχόντων από ςοβαρζσ πακιςεισ.  

τθ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, με τθν ανωτζρω ειδικι 
κατθγορία, ζλαβαν μζροσ 1441 ςυνολικά υποψιφιοι, από τουσ οποίουσ ειςήχθηςαν οι  1368.  

Οι εγγραφζσ των ειςαγομζνων ςτα Πανεπιςτιμια, Σεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, 
Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ, ΑΠΑΙΣΕ και Ανϊτερεσ χολζσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ κα 
πραγματοποιθκοφν από   18-10-2018 μζχρι και  26-10-2018. 

Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω προκεςμία εγγραφισ είναι αποκλειςτικι και όποιοσ δεν 
εγγραφεί μζςα ςε αυτι χάνει οριςτικά το δικαίωμα εγγραφισ ςτθ ςχολι επιτυχίασ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 
εκπρόςωπό τουσ, μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία, ςχετικι αίτηςη ςτθ Γραμματεία τθσ χολισ ι 
Σμιματοσ επιτυχίασ τουσ.  

Μαηί με τθν αίτθςθ εγγραφισ οι επιτυχόντεσ υποβάλλουν: 
α) Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ (Απολυτιριο 

Γενικοφ Λυκείου ι ΕΠΑΛ ι πτυχίο ΣΕΕ Βϋ κφκλου ςπουδϊν ι ΣΕΛ ι ΕΠΛ) ι πρωτότυπο τίτλο 
απόλυςθσ Λυκείου τθσ αλλοδαπισ. ε περίπτωςθ που υποβάλλεται απολυτιριο ι πτυχίο ςτθν 
πρωτότυπθ ζκδοςι του, αυτό μπορεί ν’ αποςυρκεί, όταν ο ενδιαφερόμενοσ προςκομίςει 
αντίςτοιχο αποδεικτικό ι φωτοαντίγραφο.  

ε περίπτωςθ που ο τίτλοσ προζρχεται από ξζνο ςχολείο, ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει 
επιπλζον: 

i) Βεβαίωςθ τθσ οικείασ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ 
προζλευςθσ του τίτλου Λυκείου, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο τίτλοσ Λυκείου που κατζχει ο 
υποψιφιοσ του παρζχει το δικαίωμα ειςαγωγισ ςε Πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ αυτισ. τθν ίδια 
βεβαίωςθ κα περιλαμβάνεται και θ γενικι μζςθ βακμολογία του τίτλου απόλυςθσ ςτθν 
εικοςάβακμθ κλίμακα (0-20).  
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ii) Για τθν περίπτωςθ που πρόκειται για ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό, ο 
πρωτότυποσ τίτλοσ απόλυςθσ πρζπει να είναι επικυρωμζνοσ από τθν αρμόδια εκπαιδευτικι αρχι 
τθσ χϊρασ ςτθν οποία ανικει το ςχολείο και επιπλζον να προςκομιςτεί βεβαίωςθ τθσ οικείασ 
ελλθνικισ διπλωματικισ αρχισ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτα τθσ κεϊρθςθσ του 
τίτλου Λυκείου από τθν αρμόδια εκπαιδευτικι αρχι τθσ χϊρασ προζλευςθσ. 

iii) Για τθν περίπτωςθ που πρόκειται για ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, ο τίτλοσ 
απόλυςθσ πρζπει να είναι κεωρθμζνοσ για τθ γνθςιότθτά του από τθν οικεία Διεφκυνςθ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, θ οποία επίςθσ χορθγεί βεβαίωςθ για τθ νόμιμθ λειτουργία του 
ςχολείου αυτοφ ςτθν Ελλάδα. 

Όλα τα δικαιολογθτικά που εκδίδονται από ξζνθ υπθρεςία (ςχολείο, άλλθ εκπαιδευτικι 
αρχι κ.λπ.) πρζπει να είναι α) επικυρωμζνα για τθ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ αυτοφ που 
υπογράφει από ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από διπλωματικι αρχι τθσ ξζνθσ 
χϊρασ ςτθν Ελλάδα με επικφρωςθ του Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ και β) μεταφραςμζνα 
από τθν ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από τθ Μεταφραςτικι Τπθρεςία του 
Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ. 

β) Υπεφθυνη δήλωςη ςτθν οποία ο ειςαγόμενοσ δθλϊνει ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςε 
άλλθ χολι ι Σμιμα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 

γ) Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πιςτοποιητικοφ διαπίςτωςησ τησ πάθηςησ από τθν αρμόδια 
επταμελι Επιτροπι του νοςοκομείου, ζτςι όπωσ κατατζκθκε ςτθν επιτροπι επιλογισ. 

δ) Τζςςερισ (4) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
 
Κατά τθν εγγραφι του ο ειςαγόμενοσ επιδεικνφει ςτθ Γραμματεία τθσ χολισ ι του 

Σμιματοσ το δελτίο τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο, από το οποίο 
αποδεικνφεται θ ακριβισ θμερομθνία γζννθςθσ και τα ονομαςτικά του ςτοιχεία. 

 
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ οι ειςαχκζντεσ μποροφν να απευκφνονται ςτισ Γραμματείεσ 

των οικείων χολϊν. 
 
 
 


