ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (26.09.2018 – 05.10.2018)
Για την ταυτοποίηση εγγραφής, οι πρωτοετείς φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει την
ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη
26.09.2018 έως την Παρασκευή 05.10.2018, με την ταυτότητά τους, να καταθέσουν
(αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) ή να αποστείλουν στην
Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υπέβαλαν στο
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ στην περίπτωση αποστολής των
δικαιολογητικών)
2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου (ότι έχει δηλωθεί στην
ηλεκτρονική εγγραφή)
3) Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
4) Βεβαίωση από τον ΚΕΠ (εφόσον υπήρχε διαφοροποίηση των στοιχείων κατά την
ηλεκτρονική εγγραφή)
5) Εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη προσέλευσης του ιδίου
Επισημαίνεται ότι κατά την προσέλευσή τους οι φοιτητές θα συμπληρώσουν και έντυπο –
ερωτηματολόγιο που θα τους δοθεί.

Από τη Γραμματεία θα παραλάβουν βεβαίωση εγγραφής και το λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τον οποίο θα πρέπει να ενεργοποιήσουν ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου.
Με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα
υποβάλλουν ηλεκτρονικά από την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:






Αίτηση για Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο)
Διαδρομή: Φοιτητές – Φοιτητική Μέριμνα – Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
http://uth.gr/students/student-welfare/academicid
Δήλωση Μαθημάτων για κάθε εξάμηνο φοίτησης στις ημερομηνίες που
αναγράφονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο το οποίο βρίσκεται στον ηλεκτρονικό
πίνακα ανακοινώσεων – ιστοσελίδα Τμήματος – Νέα
Διαδρομή: Φοιτητές – Ηλεκτρονική Γραμματεία
http://uth.gr/students/e-university
Δήλωση Συγγραμμάτων για κάθε εξάμηνο φοίτησης στις ημερομηνίες που θα
ανακοινώνονται από τον «Εύδοξο» (εφόσον έχει προηγηθεί δήλωση μαθημάτων
και έχουν δηλωθεί τα μαθήματα στα οποία αναφέρονται τα συγγράμματα)
Διαδρομή: Φοιτητές – Συγγράμματα – Εύδοξος
http://eudoxus.gr/

Ο Αριθμός Μητρώου Α.Μ. (πενταψήφιος) είναι απαραίτητος κάθε φορά που ζητάτε από τη
Γραμματεία οποιοδήποτε έγγραφο ή ενημέρωση.
Ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Α.Γ.Τ. (επτά ψηφία) είναι απαραίτητος για τη Φοιτητική
Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη.
Αναγράφονται στη Βεβαίωση εγγραφής που θα παραλάβετε.

