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       Μαρούσι, 30-10-2018 

Δελτίο Τύπου 

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται σήμερα, Tρίτη  30/10/2018 

, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους  μέσω  διαδικτύου στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας  και Θρησκευμάτων  www.minedu.gov.gr   (αρχική σελίδα)  

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr  

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό 

πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών 

τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο- Μητρώνυμο ). 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολή, Τμήμα/Εισαγωγική 

Κατεύθυνση Τμήματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους μπορούν να πληροφορηθούν τα 

αποτελέσματα με τον ανωτέρω τρόπο, εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή   

επικοινωνώντας στα τηλέφωνα : 210-3443056, 210-3443063, 210-3442076. 

Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από  Πέμπτη 1  Νοεμβρίου  2018  έως και την  

Παρασκευή  9  Νοεμβρίου  2018. 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες 

εγγράφονται στο  Α΄ εξάμηνο. 

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να  υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία 

τα ακόλουθα:  

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


 α) Αίτηση εγγραφής 

 β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου 

απόλυσης 

 γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας 

 δ) Τέσσερις  (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο 

της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά 

τους. 

Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να 

εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους. 

Διευκρινίζεται ότι τα  σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά στη Σχολή επιτυχίας τους. 
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