
Οδθγίεσ για Α.Ε.Ν. 
 

            ΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ 
 

ΡΟΘΕΣΜΚΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΑΡΠ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ – 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
 
Όλοι οι υποψήφιοι/-εσ πρζπει να υποβάλλουν αίτηςη, ηλεκτρονικά ωσ εξήσ:  
(α) Μζςω τησ ιςτοςελίδασ, του Τ.ΝΑ.Ν.Π. https://regusr.hcg.gr χρηςιμοποιϊντασ τον λογαριαςμό του ηλεκτρονικοφ 
τουσ ταχυδρομείου (E-mail) και κωδικό ςφνδεςησ (password) τησ επιλογήσ τουσ, κάνουν εγγραφή ωσ χρήςτεσ ςτην 
Τπηρεςία ΧΡΗΣΩΝ του Τ.ΝΑ.Ν.Π. [Υπογραμμίηεται ότι οι υποψιφιοι/-εσ κα πρζπει να απομνθμονεφςουν τον 
λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (E-mail) και τον κωδικό ςφνδεςθσ (password) που κα χρθςιμοποιιςουν 
για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ τουσ αίτθςθσ, κακϊσ μζςω αυτϊν κα είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ τθσ 
πορείασ τθσ αίτθςισ τουσ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ επιτυχίασ τουσ ςε Α.Ε.Ν., κα πραγματοποιείται θ ςφνδεςθ 
ςτισ μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. που αφοροφν τθ ςπουδαςτικι τουσ κατάςταςθ].  
(β) Αφοφ πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή αποςτζλλεται από την Τπηρεςία, αυτοματοποιημζνο E-mail, το 
οποίο θα περιζχει ςφνδεςη προσ ςυγκεκριμζνη διεφθυνςη, η οποία θα πρζπει να ακολουθηθεί ϊςτε να 
ενεργοποιηθεί ο λογαριαςμόσ [Σε περίπτωςθ μθ λιψθσ αυτοματοποιθμζνου E-mail, να γίνει ζλεγχοσ ςτο φάκελο 
Spam ι Junk ι να χρθςιμοποιθκεί διαφορετικόσ πάροχοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου].  
(γ) τη ςυνζχεια και με τη χρήςη του ενεργοφ πλζον λογαριαςμοφ τουσ από την πιο πάνω διαδικαςία, μζςω τησ 
ιςτοςελίδασ του Τ.ΝΑ.Ν.Π. https://eisaen.hcg.gr, ςυνδζονται, προκειμζνου από την επιλογή «Νζα αίτθςθ» να 
ςυμπληρϊςουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηςη τουσ.  
(δ) Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί από τουσ υποψιφιουσ ςτθν ορκι ςυμπλιρωςθ του είδουσ λυκείου 
(Ημεριςιο ι εςπερινό, Γενικό Λφκειο ι Επαγγελματικό Λφκειο) από το οποίο προζρχονται. Ειδικότερα:  
Γενικά Λφκεια:  
(i) όςοι ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, με τουσ όρουσ και προχποθζςεισ που ιςχφουν ςτο ςχολικό ζτοσ 
2019-2020 (ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ) θα πρζπει να επιλζξουν την αντίςτοιχη επιλογή.  
(ii) όςοι ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ με τουσ όρουσ, προχποθζςεισ, εξεταςτζα φλη και διαδικαςίεσ 
που ίςχυςαν ςτο ςχολικό ζτοσ 2018-2019 (ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ) θα πρζπει να επιλζξουν την αντίςτοιχη επιλογή.  
(iii) οι κάτοχοι Βεβαίωςησ υμμετοχήσ των δφο τελευταίων ετϊν χωρίσ νζα εξζταςη, θα πρζπει να επιλζξουν την 
αντίςτοιχη επιλογή.  
Επαγγελματικά Λφκεια:  
(i) όςοι ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ με τουσ όρουσ, προχποθζςεισ, εξεταςτζα φλη και διαδικαςίεσ 
που ιςχφουν ςτο ςχολικό ζτοσ 2019-2020, θα πρζπει να επιλζξουν την αντίςτοιχη επιλογή.  
(ii) οι κάτοχοι Βεβαίωςησ υμμετοχήσ των δφο τελευταίων ετϊν χωρίσ νζα εξζταςη, θα πρζπει να επιλζξουν την 
αντίςτοιχη επιλογή.  
Όςοι υποψήφιοι προερχόμενοι από εςπερινό λφκειο ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ημερηςίων 
λυκείων, θα δηλϊνουν ωσ είδοσ λυκείου Ημερήςιο.  
(ε) Μετά την ειςαγωγή ςτη φόρμα τησ ηλεκτρονικήσ αίτηςησ και την καταχϊρηςη όλων των ςτοιχείων αυτήσ 
παρζχονται οι εξήσ επιλογζσ:  
1. Ρροςωρινι αποκικευςθ: Όπου επιτρζπεται η μεταβολή των καταχωρηθζντων ςτοιχείων .  
 
2. Υποβολι: Μζςω αυτήσ τησ επιλογήσ, ο/-η υποψήφιοσ/-ια υποβάλει την αίτηςη του. ΡΟΣΟΧΗ. Μετά την 
«ΤΠΟΒΟΛΗ» δεν επιτρζπεται καμία διόρθωςη/μεταβολή των ςτοιχείων από τον/-ην υποψήφιο/-α.  
 
3. Ακφρωςθ: Δίνει τη δυνατότητα ακφρωςησ τησ αίτηςησ (ΡΟΣΟΧΗ μόνο πριν το ςτάδιο τησ ΥΠΟΒΟΛΗΣ).  
 
4. Εκτφπωςθ Αποδεικτικοφ υποβολισ:Η ςυγκεκριμζνη επιλογή γίνεται ενεργή μετά την ΤΠΟΒΟΛΗ τησ αίτηςησ και 
μζςω αυτήσ ο υποψήφιοσ δφναται να εκτυπϊςει το αποδεικτικό τησ υποβολήσ τησ αίτηςησ.  
 
Εκτφπωςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ Ραραρτιματοσ ΣΤ’: Η Τπεφθυνη Δήλωςη του ακόλουθου Παραρτήματοσ είναι 

διαθζςιμη ςτην αρχική ςελίδα τησ Ιςτοςελίδασ https://eisaen.hcg.gr/. 
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