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ΠΡΟΣ: Γραμματείες όλων των Τμημάτων
και Σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ,
ΑΣΠΑΙΤΕ

Θέμα: Αποστολή πίνακα εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας
της Θράκης», που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι
επιτυχόντες στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που
προέρχονται από την ειδική κατηγορία «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης»,
με βάση τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου και τα αποτελέσματα των
πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. έτους 2016, υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέχρι τις 21
Σεπτεμβρίου μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, όφειλαν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης
ηλεκτρονικής εγγραφής (14 έως 21/09/2016) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να
καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση
ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν
μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα έπρεπε να αποστείλουν ή να καταθέσουν
αυτοπροσώπως, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄
αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών. Η γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας είναι υπεύθυνη
για τον έλεγχο της ανωτέρω βεβαίωσης προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των επιτυχόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων αποστέλλεται προς τις κεντρικές Γραμματείες των Ιδρυμάτων πίνακας των επιτυχόντων
με την ανωτέρω ειδική κατηγορία ανά Σχολή/Τμήμα που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Επίσης,
αποστέλλεται πίνακας των αιτούντων διαγραφή από τα Τμήματα/Σχολές του κάθε Ιδρύματος,
προκειμένου να εγγραφούν στα νέα. Σχετικά με την αποστολή των εν λόγω πινάκων και τα σχετικά
διαδικαστικά για τον έλεγχο των στοιχείων των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στην με αρ. πρωτ. 151869/Α3/16-9-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που σας έχει ήδη σταλεί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Ανωτάτης Εκπ/σης
2 . Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού
3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄ 5. Δ/νση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Β΄

