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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Κάλουνντάι οι φοιτητενς, οι οποινοι υπενβάλάν ηλεκτρονικην άιντηση εγγράφηνς σε Τμηνμάτά /
Σχολενς του Πάνεπιστημινου μάς, προκειμεννου νά γιννει η τάυτοπροσωπινά τους κάι νά τους
δοθει ν προνσβάση στις άκάδημάις κενς υπηρεσινες των Τμημάντων / Σχολωνν άυτωνν, νά
προσενλθουν στις άντινστοιχες Γράμμάτεινες στο διάνστημά άπο ν Πέμπτη 27/9/2018 ενως
Τετάρτη 10/10/2018, ενχοντάς μάζιν τους τά κάντωθι δικάιολογητικάν:
ά) την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, κάθωνς κάι άπλην φωτοτυπινά
της άστυνομικηνς τους τάυτοντητάς ην του διάβάτηρινου τους άντινστοιχά,
β) τυπωμένη και υπογραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους σε Τμηνμάτά /
Σχολενς του Πάνεπιστημινου μάς (που υπενβάλάν στην ηλεκτρονικην εφάρμογην του Υπουργεινου
Πάιδεινάς, Έρευνάς κάι Θρησκευμάντων), στην οποινά θά φάιννετάι κάι ο άριθμονς πρωτοκονλλου
της άιντησης κάι
γ) μία (1) φωτογραφία (ταυτότητας).
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για δωρεάν σίτιση θα πρέπει να καταθέσουν και
εκκαθαριστικό της εφορίας.
Σε κάνθε περινπτωση, η Γράμμάτεινά δυννάτάι νά ζητηνσει συμπληρωμάτικάν δικάιολογητικάν άπον
τους εγγράφενντες. Συνιστάντάι νά επισκεφθειντε κάι την ιστοσελινδά του Τμηνμάτος η ν της
Σχοληνς,(http://www.uoi.gr/ekpaideysi/sxoles-kai-tmimata), που σάς ενδιάφενρει γιά
περισσοντερες πληροφορινες.
Κάτ’ εξάινρεση γιά το Τμηνμά Ιάτρικηνς η άνωτενρω προθεσμινά ληνγει στις 27/09/2018.
Επισημάιννετάι οντι ονλες οι άνωτενρω διάδικάσινες εγγράφηνς ολοκληρωννοντάι ειντε άπον τους
ινδιους τους επιτυχονντες ην άπον νομινμως εξουσιοδοτημεννο άπον άυτουνς προνσωπο.
Σημειωννετάι, τενλος, οντι στους πρωτοετεινς φοιτητενς, που επιθυμουνν νά συμμετάνσχουν στη
διάδικάσινά μετεγγράφωνν γιά το άκάδημάις κο ν εντος 2018-19, θά άποδοθουνν οι άνάγκάινοι
κωδικοιν προνσβάσης κάτάν προτεράιοντητά.
Σε περινπτωση που κάθινστάτάι άδυννάτη η άυτοπρονσωπη πάρουσινά του φοιτητη ν στη
Γράμμάτεινά της Σχοληνς ην του Τμηνμάτος, κάι μοννο γιά εξάιρετικουνς λονγους, ο φοιτητηνς μπορειν
νά άπευθυνθει ν στο ΚΕΠ του τονπου κάτοικινάς του, κάι νά υποβάνλει θεωρημεννη (γιά τη
γνησιοντητά της υπογράφηνς του) άιντηση προς τη Γράμμάτεινά της Σχοληνς ην του Τμηνμάτονς του
μάζιν με επικυρωμεννο άντινγράφο της τάυτοντητάνς του, προκειμεννου νά του χορηγηθουνν οι
άπάράιντητοι κωδικοιν προνσβάσης, ωνστε στη συνενχειά νά λάνβει μενρος στη διάδικάσινά των
μετεγγράφωνν του τρενχοντος άκάδημάις κουν εντους.
Απον τη Δ/νση Εκπάινδευσης

