
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ&ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

Αγαπθτοί/εσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ/τριεσ 

ασ ενθμερϊνουμε ότι ςτον παρακάτω ςφνδεςμο μπορείτε να αναηθτιςετε το Δελτίο Σφπο του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων που αφορά τισ θλεκτρονικζσ εγγραφζσ των 
επιτυχόντων ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022.  

 

https://www.minedu.gov.gr/news/50090-16-09-2-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-
tritovathmia-ekpaidefsi 

16-09-21 Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων ςτην Σριτοβάθμια εκπαίδευςη. 

Ξεκινά θ εγγραφι των επιτυχόντων των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων ζτουσ 2021 ςτισ χολζσ και 

τα Σμιματα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικά, κατά 

το διάςτθμα από, Πζμπτη 16 επτεμβρίου 2021  ζωσ και Παραςκευή 24 επτεμβρίου 2021 

και ώρα 15:00. 

Η εγγραφι των επιτυχόντων πραγματοποιείται ςτο ανωτζρω διάςτθμα υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά,  μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Εγγραφϊν 2021. 

Οι επιτυχόντεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Ηλεκτρονικζσ 

Εγγραφζσ 2021  του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ https://eregister.it.minedu.gov.gr . Για τθν είςοδό τουσ  ςτθν θλεκτρονικι 

εφαρμογι οι υποψιφιοι ειςάγουν τον 8ψθψιο κωδικό εξετάςεων υποψθφίου και τον ίδιο 

κωδικό πρόςβαςθσ (password) που χρθςιμοποίθςαν για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν θλεκτρονικι 

εφαρμογι του Μθχανογραφικοφ Δελτίου. Η εφαρμογι κα βρίςκεται ςε λειτουργία από 

ςιμερα, Πζμπτθ 16  επτεμβρίου 2021, μετά τισ 12:00 το μεςθμζρι. 

Για τθν πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι οι ςχολικζσ μονάδεσ κα παρζχουν υποςτιριξθ 

ςτουσ επιτυχόντεσ, όςον αφορά ςτουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ, ενϊ παρζχεται και   αναλυτικό 

εγχειρίδιο χριςθσ για τθ διευκόλυνςι τουσ, κακϊσ και ςυνοπτικζσ οδθγίεσ ςε κάκε βιμα. 

https://www.minedu.gov.gr/news/50090-16-09-2-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi
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τθν περίπτωςθ που οι επιτυχόντεσ είχαν εγγραφεί από προθγοφμενο ζτοσ ςε πρόγραμμα 

ςπουδϊν αϋ κφκλου Σμιματοσ ι χολισ Α.Ε.Ι. ι Α.Ε.Α. τθσ θμεδαπισ, είναι υποχρεωμζνοι μζςω 

του ίδιου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ, να δθλϊςουν τθ χολι ι το Σμιμα, ςτο οποίο είναι 

ιδθ εγγεγραμμζνοι, αιτοφμενοι ζτςι, ταυτόχρονα τθ διαγραφι τουσ από αυτό, προκειμζνου να 

ολοκλθρωκεί θ εγγραφι ςτθ νζα χολι ι ςτο νζο Σμιμα επιτυχίασ τουσ.  Οι επιτυχόντεσ που 

είχαν εγγραφεί από προθγοφμενο ζτοσ ςε πρόγραμμα ςπουδϊν αϋ κφκλου Σμιματοσ ι χολισ 

Α.Ε.Ι. ι Α.Ε.Α. τθσ θμεδαπισ, αλλά ζχουν προχωριςει ιδθ ςτθ διαγραφι τουσ, απευκυνόμενοι 

κατευκείαν ςτθ Γραμματεία του παλαιοφ Σμιματοσ/χολισ  το προθγοφμενο διάςτθμα (πριν 

τθν ζναρξθ τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ), είναι επίςθσ υποχρεωμζνοι να δθλϊςουν ςτο ίδιο 

ςθμείο τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ το  Σμιμα ι χολι  τθσ προθγοφμενθσ εγγραφισ .  Οι 

εγγεγραμμζνοι φοιτθτζσ ςε Σμιματα καταργθκζντων ΣΕΙ κα αιτοφνται τθ διαγραφι τουσ, 

πρϊτα αναηθτϊντασ το Κδρυμα (Πανεπιςτιμιο) ςτο οποίο εντάχκθκε το παλαιό Σμιμα και εν 

ςυνεχεία το παλαιό Σμιμα του ΣΕΙ, από το οποίο επικυμοφν να διαγραφοφν. Προσ 

διευκόλυνςθ των αιτοφντων, ςτο μενοφ τοιχεία Σμθμάτων παρζχεται αναλυτικι λίςτα, με τθν 

αντιςτοίχιςθ των Σμθμάτων των πρϊθν ΣΕΙ με τα Πανεπιςτιμια  ςτα οποία ζχουν ενταχκεί 

μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταβατικισ λειτουργίασ τουσ. 

Η αίτθςθ εγγραφισ των επιτυχόντων μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ  του Τπουργείου 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ενζχει χαρακτιρα Τπεφκυνθσ Διλωςθσ. Οι επιτυχόντεσ μετά τθν 

είςοδο τουσ ςτθν εφαρμογι κα καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τον προςωπικό τουσ Αρικμό 

Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ), ο οποίοσ κα επιβεβαιϊνεται μζςω 

διαλειτουργικότθτασ με το Εκνικό Μθτρϊο ΑΜΚΑ. Μεταξφ των υπόλοιπων ςτοιχείων που ο 

χριςτθσ καλείται να ςυμπλθρϊςει ςτθν θλεκτρονικι  αίτθςθσ εγγραφισ του, είναι ο αρικμόσ 

ΑΔΣ ι Διαβατθρίου, ο οποίοσ ςυνικωσ εμφανίηεται προςυμπλθρωμζνοσ  με τθν αντίςτοιχθ 

τιμι, που ο ίδιοσ χριςτθσ ςυμπλιρωςε ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο του, διατθρϊντασ όμωσ τθ 

δυνατότθτα τροποποίθςθσ. 

Κατά τθ διαδικαςία τθσ Ηλεκτρονικισ Εγγραφισ, οι επιτυχόντεσ είναι απαραίτθτο να 

δθλϊςουν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ, αρικμό κινθτοφ τθλεφϊνου και διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τα οποία επιβεβαιϊνονται μζςω ςχετικϊν μθχανιςμϊν τθσ 

θλεκτρονικισ εφαρμογισ. Επιςθμαίνεται ότι, θ ορκότθτα των ςτοιχείων επικοινωνίασ είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ οι Γραμματείεσ των χολϊν/Σμθμάτων κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

τα χρθςιμοποιιςουν ςε περαιτζρω διαδικαςίεσ. 

Επιςθμαίνεται, ότι για πρϊτθ φορά φζτοσ, παρζχεται θ δυνατότθτα αναίρεςθσ αίτθςθσ 

εγγραφισ που ζχει καταχωριςκεί και ζχει λάβει αρικμό πρωτοκόλλου. Ζτςι ςτθν περίπτωςθ 

που κάποιοσ διαπιςτϊςει λανκαςμζνα ςτοιχεία ςτθν αίτθςι του κατόπιν τθσ οριςτικισ 

υποβολισ τθσ, ζχει τθ δυνατότθτα μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ να προχωριςει ςε 

αναίρεςθ τθσ λανκαςμζνθσ αίτθςθσ και τθν υποβολι νζασ. Για τθ διαδικαςία τθσ αναίρεςθσ ο 



χριςτθσ χρειάηεται να ςυμπλθρϊςει τον8ψθφιο κωδικό υποψθφίου και τον Αρ.Πρωτ. τθσ προσ 

κατάργθςθ αίτθςθσ. 

Για τισ τρατιωτικζσ χολζσ, τισ Αςτυνομικζσ χολζσ, τισ χολζσ τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, 

τισ Ακαδθμίεσ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ, τισ χολζσ του Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ και τισ Ανϊτερεσ χολζσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ, θ προκεςμία και θ 

διαδικαςία εγγραφισ των επιτυχόντων κακορίηεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια 

Τπουργεία. 

Από το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται επίςθσ ότι, θ εγγραφι των 

επιτυχόντων με τθν ειδικι κατθγορία των Ελλινων Πολιτϊν τθσ Μουςουλμανικισ 

Μειονότθτασ τθσ Θράκθσ ςτισ χολζσ και τα Σμιματα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το 

Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022, πραγματοποιείται μζςω τθσ ίδιασ θλεκτρονικισ εφαρμογισ και 

κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα, δθλαδι από 16  ζωσ και 24 επτεμβρίου 2021. Για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ τουσ οι ειςαχκζντεσ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ με τθν ειδικι 

κατθγορία των Ελλινων Πολιτϊν τθσ Μουςουλμανικισ Μειονότθτασ τθσ Θράκθσ, οφείλουν 

ςτο ίδιο διάςτθμα υποβολισ τθσ αίτθςθσ θλεκτρονικισ εγγραφισ (16 ζωσ 24/09/2021) να 

αποςτείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ι να κατακζςουν αυτοπροςϊπωσ ςτθ Γραμματεία 

του Σμιματοσ / χολισ επιτυχίασ τουσ  ςχετικι βεβαίωςθ, ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα 

δθμοτολόγια Διμου του Νομοφ Ξάνκθσ, Ροδόπθσ ι  Ζβρου. Αν ζχουν μετεγγραφεί ςε άλλο 

Διμο άλλθσ περιοχισ, τότε πρζπει να αποςτείλουν ι να κατακζςουν αυτοπροςϊπωσ όπωσ 

παραπάνω, βεβαίωςθ του ςυγκεκριμζνου Διμου από τθν οποία να προκφπτει ότι 

μετεγγράφθκαν ςϋ αυτόν, από Διμο των ανωτζρων Νομϊν. 

 

(Θα ακολουθήςει νεότερη ανακοίνωςη για την αποςτολή ςχετικών δικαιολογητικών ςτη 

Γραμματεία του Τμήματοσ, μετά το πζρασ τησ προθεςμίασ ολοκλήρωςησ των ηλεκτρονικών 

εγγραφών) 

 
 

 


