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Γνωστοποιείται στους Πρωτοετείς του ακαδ. έτους 2022-2023 ότι η προθεσμία 
των απαραίτητων δικαιολογητικών στις Γραμματείες των Τμημάτων επιτυχίας 
τους παρατείνεται ως την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. 

Επισημαίνεται ότι: 

οι εγγραφές στα Τμήματα της Σχολής γίνονται αποκλειστικά  

ηλεκτρονικά με την αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, 

την οποία οι πρωτοετείς φοιτητές  θα έχουν εκτυπώσει και 

υπογράψει πριν, συνοδευόμενη από  φωτοαντίγραφο της 

Αστυνομικής τους ταυτότητας σε αρχείο word ή pdf(όχι σε 

φωτογραφίες από κινητά τηλέφωνα) στις παρακάτω ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις: 

chtrapalis@aspete.gr  Προϊστάμενος των  Γραμματειών των 

Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ 

mechanical_dep@aspete.gr  Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών 

Μηχανολόγων Μηχανικών 

elecengedu@aspete.gr. Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (και για 

τις δύο κατευθύνσεις) 

civil@aspete.gr. Γραμματεία Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών 

Μηχανικών 

Εναλλακτικά και σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί 

να γίνει και ταχυδρομικά στην διεύθυνση: 

Προς ΑΣΠΑΙΤΕ, Γραμματεία (Τμήματος…………..) 

Πλησίον Σταθμού ΗΣΑΠ Ειρήνη, ΤΚ 15122 Αμαρούσιο Αττικής. 

Τονίζεται ότι οι εισαγόμενοι με την κατηγορία των σοβαρών 

παθήσεων θα ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία αλλά πέραν 
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αυτής  είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν και τα επιπλέον 

δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν παρακάτω  . Αν επιλέξουν την δια 

ζώσης κατάθεση οι Γραμματείες θα λειτουργούν καθημερινά για τον 

σκοπό αυτό από τις 10.00 έως τις 13.00. 

οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χορήγηση πάσο, 

διδακτικών συγγραμμάτων και βεβαιώσεων στις αιτήσεις τους θα 

γίνει μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών,την καταχώρισή τους στο 

μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας  και τη χορήγηση 

κωδικών, διαδικασία που απαιτεί ένα μήνα.  

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 03-10-2022 

Aν δεν κατατεθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά η εγγραφή θεωρείται 

μη ολοκληρωμένη αφού δεν  τελεί εν γνώσει της γραμματείας του 

τμήματος. 

Επίσης τονίζεται ότι αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την 

καάθεση των δικαιολογητικών. 

 

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές 
παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει, οι ίδιοι 
ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες 
αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη 
επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου 
να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους: 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας 
ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής 
ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία. 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή 
πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε. 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της 
πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του 
νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται  κάθε χρόνο, με υπουργική 
απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης 
ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με 
κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας. 

4. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας 



Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται επίσης ότι, η 
εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της 
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 
πραγματοποιείται μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα, δηλαδή από 1 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2022. Για την 
ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής 
Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης 
ηλεκτρονικής εγγραφής (1 έως 9/9/2022) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά 
(courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος / 
Σχολής επιτυχίας τους σχετική βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα 
δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν 
μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να 
καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου 
Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο 
των ανωτέρων Νομών. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή 
εισακτέου για οιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού 
τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο 
εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη 
δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), είναι δυνατή η εγγραφή μετά 
την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ύστερα από 
αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Η 
διαδικασία εγγραφής της ως άνω παραγράφου πραγματοποιείται με υποβολή 
της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε 
με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της 
αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδικά σχεδιασμένης 
πλατφόρμας) είτε με ταχυδρομική αποστολή. Σε κάθε περίπτωση κατά τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση 
της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και 
αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή 
φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα 
δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι 
ακριβή και αληθή. Η αίτηση εγγραφής του παρόντος άρθρου υποβάλλεται 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 
εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής. Τυχόν επιτυχόντες, που δεν 
εγγράφηκαν ούτε με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου χάνουν το ως άνω 
δικαίωμα εγγραφής. 

 

 

 

 

 


