ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-17
Σας ενημερώνουμε ότι ο έλεγχος της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών θα
πραγματοποιηθεί μόλις έχουμε τα συνολικά στοιχεία από το υπουργείο οπότε θα
υπάρξει και σχετική ανακοίνωση.
Παρακαλούνται όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές να προσέλθουν οι ίδιοι ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τους στη Γραμματεία μας, προσκομίζοντας τα
παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους και να λάβουν
τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος.
Δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.

Συμπλήρωση φόρμας του Τ.Ε.Τ.Υ (εδώ)
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση (εδώ)
Συμπληρωμένο το Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
(εδώ)

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η γραμματεία θα σας εκδώσει
Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια) με τον Α.Μ. (Αριθμό
Μητρώου) σας, και θα σας δώσει το έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών
Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, με τους σχετικούς κωδικούς. Επίσης στα
αγόρια θα δοθεί Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.
Αφού ενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς σας θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η
ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για
όσους το δικαιούνται.
Οσοι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν οι ίδιοι η δικό τους πρόσωπο,
μπορούν να ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία με εξουσιοδοτημένο courier
(επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει στο φάκελο εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή) και με δική τους χρέωση. Σε αυτή την περίπτωση
οι κωδικοί θα επιστρέφονται επίσης με courier και χρέωση του παραλήπτη.
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για το πρώτο εξάμηνο των σπουδών σας, η δήλωση των μαθημάτων σας θα γίνει
αυτόματα από τη Γραμματεία, και θα συμπεριλαμβάνει τα μαθήματα του Α' Εξαμήνου,
όπως αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.
Προσοχή : από το επόμενο εξάμηνο τη δήλωση των μαθημάτων θα την κάνετε εσείς
οι ίδιοι ηλεκτρονικά μέσω του Student Web.

