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ΠΡΟ :
Σισ Γραμματείεσ όλων των τμθμάτων και ςχολϊν
των Πανεπιςτθμίων, ΣΕΙ και ΑΠΑΙΣΕ

Θζμα: Πληροφορίεσ για την εγγραφή των ειςαγομζνων αθλητών ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη το
ακαδημαϊκό ζτοσ 2013-2014.

Η Επιτροπι Επιλογισ Ακλθτϊν ζτουσ 2013 προζβθ ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων
και κατάρτιςε πίνακεσ ειςαγομζνων ακλθτϊν ςτα ΣΕΦΑΑ και λοιπά τμιματα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
κατά περίπτωςθ και δεν απαιτείται περαιτζρω ζλεγχοσ αυτϊν. Οι εν λόγω πίνακεσ κυρϊκθκαν από τον
Τφυπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και αντίγραφα αυτϊν μαηί με τα δικαιολογθτικά των ειςαγομζνων
ακλθτϊν διαβιβάηονται ςτισ οικείεσ ςχολζσ ι τμιματα ειςαγωγισ τουσ.
Προκειμζνου να επιςπευςκεί θ διαδικαςία εγγραφϊν των επιτυχόντων ςτισ ςχολζσ ι τα τμιματα
επιτυχίασ, παρακαλοφμε να προχωριςετε ςτθν εγγραφι τουσ, βάςει των αναγραφόμενων θμερομθνιϊν,
βαςιηόμενοι ςτα αποτελζςματα και τθν Τπουργικι Απόφαςθ κφρωςθσ πινάκων 2013 που κα λάβετε από τθν
Διεφκυνςθ Λειτουργικισ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων του Τπουργείου Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων.
Οι ακλθτζσ που ειςιχκθςαν ςτισ ςχολζσ και τα τμιματα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ οφείλουν να
προςκομίςουν ςτθ Γραμματεία τθσ ςχολισ ι του τμιματοσ ειςαγωγισ τουσ από Παραςκευή 24 Ιανουαρίου
2014 ζωσ και Δευτζρα 3 Φεβρουαρίου 2014 τα εξισ δικαιολογθτικά, που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ τθσ με
αρικμ. Φ.151/102875/Β6/01-08-2013 (ΦΕΚ 1891 τ.Βϋ) Τ.Α.:
α) Αίτθςθ εγγραφισ.
β) Σίτλο απόλυςθσ ι κυρωμζνο αντίγραφο ι φωτοαντίγραφο του τίτλου αυτοφ.
γ) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλθ ςχολι ι τμιμα
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ.
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Επιςθμαίνεται ότι όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλθ χολι πρζπει να διαγραφοφν προκειμζνου να
εγγραφοφν ςτθ νζα ςχολι ειςαγωγισ τουσ.
δ) Ζξι (6) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
Σα δικαιολογθτικά αυτά κα ενςωματωκοφν με τα λοιπά που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο του κάκε
επιτυχόντοσ, που αποςτζλλεται ταχυδρομικά, από τθν υπθρεςία μασ.
Οι ειςαγόμενοι κατά τθν προςζλευςι τουσ για εγγραφι πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τθν αςτυνομικι
τουσ ταυτότθτα ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο, από το οποίο αποδεικνφονται τα ονομαςτικά τουσ ςτοιχεία και θ
ακριβισ θμερομθνία γζννθςθσ.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΤΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΤ

Εςωτερική διανομή:
1. Γραφεία κ.κ. Τπουργοφ, Τφυπουργοφ, Γεν. Γραμματζα,
2. Δ/νςθ πουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ
3. Δ/νςθ Ανϊτατθσ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ
4. Δ/νςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθρ. και Νζων Σεχνολογιϊν
5. Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ
6. Δ/νςθ Λειτουργικισ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων
7. Γραφείο Επικοινωνίασ και Πλθροφόρθςθσ Πολιτϊν
8. Δ/νςθ Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ Εξετάςεων – Σμιμα Α’
9. Δ/νςθ Προςωπικοφ Ανωτ. Εκπ/ςθσ
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