Οδηγίες για τις εγγραφές πρωτοετών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του
ΤΕΙ Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Α. Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους επιτυχόντες / τις επιτυχούσες να εισέλθουν στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 14
Σεπτεμβρίου 2017 για να κάνουν την αίτηση εγγραφής τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή
του Υπουργείου Παιδείας:
https://eregister.it.minedu.gov.gr
Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που
χρησιμοποίησαν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του
Μηχανογραφικού Δελτίου.

Β. Στην αίτηση υπάρχει το ερώτημα εάν επιθυμείτε την εγγραφή σας, στο οποίο πρέπει να
απαντήσετε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Εάν απαντήσετε ΝΑΙ, τότε πρέπει να συμπληρωθούν και τα
υπόλοιπα στοιχεία που θα ζητηθούν.
Στη συνέχεια, σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε άλλη Σχολή ή
άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πρέπει να δηλώσετε τη Σχολή ή το Τμήμα στο
οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι και να αιτηθείτε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας από αυτό,
προκειμένου να ολοκληρωθεί σας η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.
Τέλος, θα πρέπει να εκτυπώσετε την αίτηση προεγγραφής.

Γ. Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή σας και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των
πινάκων εγγραφέντων από το Υπουργείο στις Γραμματείες των Τμημάτων και γίνει ο
σχετικός έλεγχος, καθίσταται αναγκαία η παροχή στοιχείων που διευκολύνουν την
ταυτοπροσωπία των εγγεγραμμένων φοιτητών και φοιτητριών. Για τον λόγο αυτό, σε
συνέχεια της εγγραφής θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή με νομίμως
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με ταχυδρομική αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος τα
ακόλουθα:
1) Υπογεγραμμένη (με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ) την αίτηση εγγραφής
2) Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
4) Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα οριστούν από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με
τις Σχολές και θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Δ. Παραλαβή προσωπικών κωδικών από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής για πρόσβαση
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από
την Γραμματεία του Τμήματος για τις ακριβείς ημερομηνίες,

που θα μπορείτε να

παραλάβετε τους προσωπικούς σας κωδικούς από την γραμματεία του Τμήματος, ώστε να
έχετε πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!

