
∆ιαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών/τριων 
 

Οι επιτυχόντες/ουσες των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους (έως τις 
17.9.2018) µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://eregister.it.minedu.gov.gr,  

οφείλουν να καταθέσουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος τα εξής συµπληρωµατικά δικαιολογητικά προκειµένου 
να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να δηµιουργήσουν τον απαραίτητο ιδρυµατικό τους λογαριασµό,  κατά 

τις ηµεροµηνίες 24.09.2018 έως 08.10.2018 (αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδότηση ή να αποστείλουν  µε 

courier/ταχυδροµείο):  

° Εκτυπωµένη και υπογεγραµµένη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων (αν αποσταλεί, θα πρέπει να είναι θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής) 

°Απλό Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή όπου δεν υπάρχει διαβατήριο 

°Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας 

°Πιστοποιητικό Γέννησης (µόνο για τα αγόρια) 

Για εγγραφή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθµού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ορίζεται για τους εν λόγω εισαχθέντες, καταληκτική προθεσµία 

εγγραφής, για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, η ∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2018.  
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη 
Γραµµατεία της Σχολής ή του Τµήµατος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
-Αίτηση για εγγραφή 
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλη Σχολή ή Τµήµα της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική ταυτότητα 

ή άλλο δηµόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονοµαστικά τους στοιχεία και η ακριβής 

ηµεροµηνία γέννησης. 

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης από τη Γραµµατεία του Τµήµατος, θα 
υπάρξει ανακοίνωση για το πώς ο/η φοιτητής/τρια θα ενεργοποιήσει τον λογαριασµό του/της και θα 
αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για τις ακαδηµαϊκές υπηρεσίες και υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας, (έκδοση 
ακαδηµαϊκής ταυτότητας, κάρτας σίτισης, δήλωση µαθηµάτων, δήλωση συγγραµµάτων κ.λπ.). 

 

Για τους/τις Κύπριους/ες εισαχθέντες/είσες θα υπάρξει ανακοίνωση τις προσεχείς ηµέρες. 

 

 

 

Ηµεροµηνία έναρξης των µαθηµάτων σε όλα τα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 
ορίζεται η ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018. 

 


