
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω 

της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ. πρέπει να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο της 

ταυτοπροσωπίας στη Γραμματεία του Τμήματος, καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά 

από Δευτέρα 26/09/2016 έως Τετάρτη 05/10/2016. 

 

1. Αίτηση εγγραφής, που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και υπογεγραμμένη (εκτύπωση από το 

site του Υπουργείου Παιδείας)   

2. Φωτοτυπία ταυτότητας /διαβατήριο 

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ 

4. Πιστοποιητικό γέννησης όπου να φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων (Μόνο για τα 

αγόρια - για να λάβουν αναβολή στράτευσης) 

5. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας 

 

 

Όσοι φοιτητές διαγράφηκαν από άλλα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. προκειμένου να κάνουν την 

ηλεκτρονική εγγραφή και δεν το δήλωσαν κατά την εγγραφή (ταυτόχρονα) θα προσκομίσουν 

βεβαίωση διαγραφής από το Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο ήταν προηγουμένως 

γραμμένοι. 

 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται από τους ίδιους τους φοιτητές ή από 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς/απλά ή courier στη 

διεύθυνση: 

 

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.  

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΑΣΕ Ο 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ) 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Τ.Κ. 65404 ΚΑΒΑΛΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2510462396,462143 

 

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ και για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως 

παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, ή για 

περίπτωση επιτυχόντα που δεν ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και πλήρως  τη διαδικασία της 

ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση όσο και τα δικαιολογητικά κατατίθενται 

από τον επιτυχόντα απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος χωρίς τη χρήση της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με πιθανή υποχρέωση φυσικής παρουσίας στη 

Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη 

της προθεσμίας εγγραφής (12/10/2016). Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος. Επιτυχών που δεν εγγράφηκε ούτε με τη 

διαδικασία των προηγουμένων εδαφίων αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα 

εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη για το 

συγκεκριμένο Τμήμα Επιτυχίας του. 

Για την εγγραφή αυτών χρειάζεται: 

 

 



- Αίτηση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης 

- Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τη Γραμματεία) 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.  1599/1986 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα 

κάποιου τριτοβάθμιου Ιδρύματος (δίνεται από τη Γραμματεία) 

- Μία (1) φωτογραφία 

- Φωτοτυπία της ταυτότητας 

- Απολυτήριο τίτλο Λυκείου σε φωτοτυπία 

- Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για αγόρια) 

- Αντίγραφο Βεβαίωσης Πρόσβασης 

- Ατομικό Στατιστικό Δελτίο ΣΕ – 11 

- Βεβαίωση ΑΜΚΑ 

 

Για όλους τους πρωτοετείς θα δοθεί Προσωπικός Κωδικός, τον οποίο θα πάρει 

ο ίδιος ο φοιτητής από τη Γραμματεία ή θα τον ζητήσει με αίτησή του μέσω 

ΚΕΠ. 
 

Με τον παραπάνω κωδικό οι φοιτητές:  

-  θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας όπου θα δηλώσουν τα 

μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθούν κάθε εξάμηνο, κατά τις ημερομηνίες που 

ανακοινώνονται από το Τμήμα.  

Συγκεκριμένα, η Γραμματεία θα δηλώσει, για τους πρωτοετείς και μόνο, τα Υποχρεωτικά 

μαθήματα του Α’ Εξαμήνου και οι ίδιοι οι πρωτοετείς θα πρέπει να μπουν στο σύστημα και 

να δηλώσουν το ένα (1) Υποχρεωτικό Επιλογής μάθημα που επιθυμούν 

- θα δηλώνουν τα συγγράμματα που επιθυμούν κάθε εξάμηνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.eudoxus.gr 

- θα κάνουν αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://submit-academicid.minedu.gov.gr 

- θα μπορούν να ενημερώνονται για τη σπουδαστική τους κατάσταση και τη βαθμολογία 

τους και να κάνουν αίτηση για  πιστοποιητικά σπουδών. 

 

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, 

είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση 

του και μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:    

https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp .   

Ο τρόπος της έγγραφης συμπλήρωσης παραμένει για τους φοιτητές που το προτιμούν. 

 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ) ΜΠΟΡΟΥΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΝΑ 

ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ή ΝΑ 

ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

 

Τα μαθήματα ξεκινούν Δευτέρα 03/10/2016 και το πρόγραμμα υπάρχει 

ανακοινωμένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο μενού Προγράμματα. 
 

 

ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 


