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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι κατά το διάστημα από Τρίτη 25-09-2018 έως και
Παρασκευή 28-09-2018 και ώρες 10.30 έως 14.30, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου
ταυτοπροσωπίας. Για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας θα χρειαστεί οι πρωτοετείς φοιτητές να προσέλθουν
στη Γραμματεία του Τμήματός τους και να επιδείξουν την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.


Γραμματεία Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Ελ. Βενιζέλου 70,
ος

Καλλιθέα-κεντρικό κτίριο, 1 όροφος)


Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής (Ελ. Βενιζέλου 70,
ος

Καλλιθέα-κεντρικό κτίριο, 1 όροφος)


Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα-κτίριο Βιβλιοθήκης,
ισόγειο)



ος

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ομήρου 9, Ταύρος, 2 όροφος)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο (και φωτοτυπία αυτών)



Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής που φέρει, μετά την
υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου



2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες)



Εκτύπωση του ΑΜΚΑ



Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός
Μητρώου Αρρένων (Μόνο για άρρενες φοιτητές) προκειμένου να συμπληρωθούν σωστά τα
στοιχεία για να εκδοθεί πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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Σε περίπτωση που οι εγγραφέντες έχουν προβεί σε διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων
στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση από
το ΚΕΠ.
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής.
Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης
που η αυτοπρόσωπη παρουσία (των επιτυχόντων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς
προσώπων) δεν είναι δυνατή, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς
στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην
περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της
υπογραφής του επιτυχόντα.

Η διαδικασία ταυτοποίησης είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας
και να σας δοθούν οι κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
Τα μαθήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο ξεκινάνε την Δευτέρα 08/10/2018 στις 9:00 π.μ.

