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Δελτίο Τφπου 

Ειςαγωγή αθλητών ςτην Τριτοβάθμια Εκπαίδευςη το ακαδημαϊκό ζτοσ 2014-2015 

Από το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνονται ςιμερα, Τετάρτθ 29/10/2014, τα 

αποτελζςματα των ειςαγομζνων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ με τθν κατθγορία των ακλθτϊν το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015. 

Τα ανωτζρω αποτελζςματα είναι διακζςιμα ςτουσ υποψθφίουσ  μζςω  διαδικτφου ςτθν επίςθμθ 

ιςτοςελίδα του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων  www.minedu.gov.gr   (αρχικι ςελίδα) ι ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ  http://results.it.minedu.gov.gr  

Οι υποψιφιοι κα μποροφν να πλθροφοροφνται τα αποτελζςματα πλθκτρολογϊντασ ςτο ςχετικό 

πεδίο τον οκταψιφιο κωδικό αρικμό υποψθφίου και τουσ τζςςερισ αρχικοφσ χαρακτιρεσ των προςωπικϊν 

τουσ ςτοιχείων (Επϊνυμο-Όνομα-Πατρϊνυμο- Μθτρϊνυμο ). 

Οι υποψιφιοι οι οποίοι ειςάγονται χωρίσ ποςοτικό περιοριςμό ςε Σχολι, Τμιμα/ Ειςαγωγικι 

Κατεφκυνςθ Τμιματοσ Πανεπιςτθμίου ι Τ.Ε.Ι. τθσ προτίμθςισ τουσ μποροφν να πλθροφορθκοφν τα 

αποτελζςματα με τον ανωτζρω τρόπο, εφόςον γνωρίηουν τον οκταψιφιο κωδικό αρικμό υποψθφίου, ι   

επικοινωνϊντασ ςτα τθλζφωνα : 210-3442705, 210-3442661, 210-3442100, 210-3442651, 210-3442693, 

210-3442101.  

Οι εγγραφζσ των ειςαγομζνων κα πραγματοποιθκοφν από Δευτζρα 3 Νοεμβρίου ζωσ και Τρίτη 18 

Νοεμβρίου 2014. 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://results.it.minedu.gov.gr/


 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω προκεςμία εγγραφισ είναι αποκλειςτικι και οι επιτυχόντεσ 

εγγράφονται ςτο Α’ εξάμηνο. 

Οι ενδιαφερόμενοι  πρζπει να  υποβάλουν, αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 

εκπρόςωπό τουσ, ςτθ Γραμματεία τθσ ςχολισ ι τμιματοσ επιτυχίασ τουσ μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία 

τα ακόλουκα:  

 α) Αίτθςθ εγγραφισ. 

 β) Φωτοαντίγραφο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν.  2690/1999, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 κεφ. Αϋ του ν. 4250/2014,τίτλου απόλυςθσ. 

 γ) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλθ ςχολι ι τμιμα 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 

 δ) ϋΕξι (6) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

Οι ειςαγόμενοι ακλθτζσ κατά τθν προςζλευςι τουσ για εγγραφι πρζπει να ζχουν μαηί τουσ το δελτίο 

τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο από το οποίο να αποδεικνφεται θ ταυτότθτά 

τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλθ Σχολι, πρζπει να διαγραφοφν προκειμζνου να 

εγγραφοφν ςτθ νζα ςχολι ειςαγωγισ τουσ. 

 

Διευκρινίηεται ότι τα  ςχετικά δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει οι επιτυχόντεσ ςτο Υπουργείο 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κα αποςταλοφν υπθρεςιακά ςτθ ςχολι επιτυχίασ τουσ. 


