
          Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

Για τις εγγραφές των επιτυχόντων εφαρμόζεται για το ακαδημαϊκό 

έτος 2015-16, το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 

προεγγραφής και της αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, χωρίς 

να απαιτείται  η μετάβαση των επιτυχόντων  στα τμήματα επιτυχίας.  

 

Ηλεκτρονική προεγγραφή στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 

 www.minedu.gov.gr  

από 10  έως 17 Σεπτεμβρίου και  

αποστολή δικαιολογητικών ως 22 Σεπτεμβρίου 2105 (ταχυδρομική 

σφραγίδα), με ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία  

Διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας (γρ. 533, 5ος όροφος), Φιλοσοφική Σχολή,  

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,15703 Ζωγράφου-ΑΘΗΝΑ 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική προεγγραφή, η Γραμματεία του Τμήματος 

Ψυχολογίας (γρ. 533, 5ος όροφος) θα δέχεται δικαιολογητικά από  

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 έως και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και 

ώρες 11.00 – 14.00. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Δείτε την νέα ανακοίνωση με το Δελτίο Τύπου του 

Υπουργείου Παιδείας.  

 

 

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


 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 

1. Αίτηση προεγγραφής, υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνήσιου 

της υπογραφής. (Συμπληρώνεται και εκτυπώνεται από την 

εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας)  

 Στην περίπτωση που ο νεοεισαγόμενος φοιτητής, μετά την 

ολοκλήρωση της προεγγραφής του,  καταθέσει αυτοπροσώπως 

στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας του τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η βεβαίωση του 

γνήσιου της υπογραφής του στην αίτηση της Προεγγραφής. 

2. Απολυτήριο Λυκείου (απλή φωτοτυπία) 

3. Βεβαίωση Πρόσβασης (απλή φωτοτυπία) 

4. Δύο (2) φωτογραφίες 

5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 

6. Αποφοιτήριο, εφόσον κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος ήταν 

7. εγγεγραμμένος φοιτητής σε κάποιο άλλο Τμήμα. 

8. Οι Εισαγόμενοι - Επιτυχόντες Έλληνες Πολίτες της 

Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης προσκομίζουν επιπλέον 

βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα 

δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί 

σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του 

συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, 

από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6-

2011(ΦΕΚ1307Β΄). 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε συνημμένα τη σχετική εγκύκλιο.  

Σημείωση: Η εγγραφή γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή νομίμως 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Για την εγγραφή των αλλοδαπών – αλλογενών θα ακολουθήσει 



νεότερη ανακοίνωση. 

Από τη Γραμματεία 


