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                                            Μαρούσι,                                                               Μαρούσι,  17-11-2022 
                                             

                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 142886/Α5   
 

 
 

                      

        AA              

                                                                                                                           Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

          
  

ΠΡΟΣ:  Τις Γραμματείες όλων των Τμημάτων  και 
Σχολών ΑΕΙ και ΑΕΑ  

 

 

 
 
Θέμα: Διαβίβαση πινάκων των εισαγομένων με την ειδική  κατηγορία των διακριθέντων αθλητών, που 
υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αίτηση 
διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή, έτους 2022. 
 

Σχετ: 1)Το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ της 01-11-2022 σχετικά με την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

          2) η με στοιχεία  Φ.253/133030/Α5/2020 (Β΄ 4486) Υ.Α. 
          3) η με στοιχεία  112191/ΓΔ1 /15-09-2022 εγκύκλιος  με θέμα: «Διαδικασίες εγγραφής και αποστολή 

πινάκων εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα/Σχολές της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και αίτηση διαγραφής από προηγούμενο Τμήμα/Σχολή.» 
   

   Όπως έχει, ήδη, ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές έτους 2022, στις 
σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2022, ολοκλήρωσαν την 
υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα  στα ανωτέρω σχετικά 1) και 2) . 

    Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφών,  το Υ.ΠΑΙ.Θ. διαβιβάζει σε κάθε Α.Ε.Ι..:      

    α) Συγκεντρωτικό πίνακα των εγγεγραμμένων ανά Τμήμα ή Σχολή, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ.,    
β) Συγκεντρωτικό πίνακα των αιτούντων τη διαγραφή ανά Τμήμα ή Σχολή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
εγγραφή τους στο νέο Τμήμα ή Σχολή. 

    Στην περίπτωση των ήδη εγγεγραμμένων η εγγραφή τους τελεί υπό την αίρεση της διαγραφής τους από το 
προηγούμενο Τμήμα ή Σχολή. 

Για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των εγγραφών /διαγραφών ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική    3) 
Εγκύκλιο με την  εξής  επισήμανση: 
Τα αρχεία με τα στοιχεία των αιτήσεων εγγραφών/διαγραφών  για το κάθε Ίδρυμα θα αντληθούν, με τη μορφή 
συμπιεσμένου φακέλου, από τον ιστότοπο https://aei-services.it.minedu.gov.gr/Eregister/Services . 
Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στο συγκεκριμένο ιστότοπο, είναι δυνατή μόνο από  ελεγχόμενους και 
πιστοποιημένους σταθμούς εργασίας που έχουν οριστεί από το κάθε Ίδρυμα, χρησιμοποιώντας τα 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

----- 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -  ΤΜΗΜΑ  B’ 
 

                   
            
                                
                                 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                                       
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                                                     
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                       
email: egovan@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Δ. Ραυτόπουλος  2103442099 
            Όλγα Μπαλάφα   2103443079 
            Fax: 210-3442098   2103442077                                                                       
     

                                          
                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                                     ----- 

https://aei-services.it.minedu.gov.gr/Eregister/Services
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:egovan@minedu.gov.gr
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διαπιστευτήρια που έχουν ήδη  αποδοθεί  στους υποδειχθέντες ως υπεύθυνους  για τη λήψη των ηλεκτρονικών 
αρχείων. 
Το πλήθος των αρχείων που συμπεριλαμβάνονται στο συμπιεσμένο φάκελο του Ιδρύματος είναι από δύο έως 
τέσσερα για κάθε υπαγόμενη Σχολή/Τμήμα που έχει νέους επιτυχόντες ή ήδη εγγεγραμμένους που είναι 
επιτυχόντες σε νέο Τμήμα, με τις κατηγορίες των διακριθέντων αθλητών. Στην περίπτωση που για κάποιο Τμήμα 
υπάρχουν νέοι επιτυχόντες με αθλητική διάκριση που αιτούνται εγγραφή και ταυτόχρονα υπάρχουν ήδη 
εγγεγραμμένοι φοιτητές,  που επιθυμούν τη διαγραφή τους, προκειμένου να εγγραφούν σε νέο Τμήμα (μετά τον 
επανυπολογισμό των μορίων επιτυχίας τους μέσω της αθλητικής διάκρισης), το πλήθος των σχετικών αρχείων 
για το Τμήμα θα είναι τέσσερα, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω σχετική 3) Εγκύκλιο. 
Αν για κάποιο Τμήμα δεν υπάρχουν επιτυχόντες με αθλητική διάκριση που να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής, 
παρά μόνο ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές που υπέβαλλαν αίτηση διαγραφής από το Τμήμα, για να εγγραφούν σε 
νέο μετά την προσαύξηση στο  βαθμό επιτυχίας τους λόγω της αθλητικής διάκρισης, τότε το πλήθος των αρχείων 
για το συγκεκριμένο Τμήμα είναι δύο, ένα σε μορφή pdf και ένα σε μορφή excel με τα στοιχεία των αιτήσεων 
διαγραφής. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ένα Τμήμα έχει μόνο νέους επιτυχόντες με τις κατηγορίες 
διακεκριμένων αθλητών και κανέναν ήδη εγγεγραμμένο  που μέσω της αθλητικής διάκρισης να υπέβαλε αίτηση 
διαγραφής από το Τμήμα για εισαγωγή σε νέο, τότε και πάλι τα σχετικά αρχεία για το Τμήμα θα είναι δύο, ένα 
σε μορφή excel και ένα σε μορφή pdf, που περιέχουν την ίδια πληροφορία με τα στοιχεία αιτήσεων εγγραφής 
των διακριθέντων αθλητών. 
Η Γραμμογράφηση των ηλεκτρονικών αρχείων εγγραφών  και διαγραφών ακολουθεί την περιγραφή  του 
Παραρτήματος Α  της ανωτέρω σχετικής 3) Εγκύκλιου, με μικρή διαφοροποίηση στην μορφή των πινάκων 
εγγραφών  στο τέλος των οποίων έχουν προστεθεί τρεις στήλες με το Ίδρυμα και το Τμήμα εγγραφής του 
αιτούντα, μέσω της πρώτης φάσης Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2022. 

Καθώς παρατηρήθηκαν περιπτώσεις αιτούντων που δεν συμπλήρωσαν το Τμήμα της προηγούμενης  Εγγραφής 
τους,  προστέθηκε η παραπάνω πληροφορία πρόσφατης εγγραφής για να διευκολυνθούν οι Γραμματείες των 
νέων Τμημάτων στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης Προηγούμενου Τμήματος από τον φοιτητή και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί, ότι οι επιτυχόντες αυτοί δεν θα διατηρήσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα στο 
Τμήμα που εγγραφήκαν με τη γενική διαδικασία εγγραφών του 2022.   

Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου για οιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το 
άρθρο 1 της ανωτέρω σχετ. 2, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 της ίδιας Υ.Α                   

     

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

             

 

         ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή:   
1)Γραφείο Υπουργού 
2)Γραφείο Υφυπουργού 
3) Γενική Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων    
4) Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων    
5) Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων   / Τμήμα Γ’    
6) Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων  
8) Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/Τμήμα B’ 
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