
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ηράκλειο 23/9/2019 

To διάστημα από 24-09-2019 έως και 4-10-2019 και ώρες 9:00 π.μ. έως 
13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση της εγγραφής των πρωτοετών 
φοιτητών του Τμήματος Φυσικής. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

 Αστυνομική Ταυτότητα 

 Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας 

 1 φωτογραφία 

 Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής που φέρει, μετά την 

υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρει ότι: «Δεν είμαι 

εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» 

 Βεβαίωση Διαγραφής (για όσους νεοεισαχθέντες φοιτητές φοιτούσαν πριν 

σε άλλη σχολή και έχουν ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής 

τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους) 

Η Γραμματεία θα σας δώσει: 

 δύο Βεβαιώσεις Σπουδών (πιστοποιητικά ότι είστε φοιτητής/τρια) με τον Α.Μ. 

(Αριθμό Μητρώου) σας 

 το έντυπο με τους κωδικούς (*) σας και οδηγίες ενεργοποίησης 

 το έντυπο δήλωσης μαθημάτων το οποίο θα συμπληρώσετε και θα γυρίσετε 

αμέσως πίσω στη Γραμματεία 

 βασικό έντυπο πληροφοριακό υλικό 

(*) οι κωδικοί αυτοί θα σας δώσουν πρόσβαση σε σημαντικές κεντρικές 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως, μεταξύ άλλων, στην Υπηρεσία Απόκτησης 

Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο), στις Υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας 

(αίτηση για σίτιση/στέγαση), στον ΕΥΔΟΞΟ (δωρεάν συγγράμματα), στο 

Students Web (καρτέλα φοιτητή), στα υπολογιστικά συστήματα, στο ασύρματο 

δίκτυο, στο ιδρυματικό σας email, και σε πολλές άλλες. 

 
Η παραλαβή των κωδικών μπορεί να γίνει και εξ' αποστάσεως. 
 
Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του 

φοιτητή/τριας ή και νομίμως από αυτόν/την εξουσιοδοτημένου προσώπου στη 



Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, οι κωδικοί 

μπορούν να αποσταλούν με courier (με χρέωση παραλήπτη).  

Απαραίτητα είναι να μας αποσταλούν με courier τα παρακάτω:  

-αίτηση ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής (μέσω 

ΚΕΠ), που να αναφέρει: Παρακαλώ να προβείτε στην εγγραφή μου στο Τμήμα 

Φυσικής και στη συνέχεια να μου αποστείλετε με courier τους κωδικούς φοιτητή, 

καθώς και όλα τα έγγραφα που μπορεί να μας προσκομίσει η Γραμματεία. 

-επικυρωμένο αντίγραφο της  αστυνομικής ταυτότητας (μέσω ΚΕΠ),  

-όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται παραπάνω) 

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρει ότι: «Δεν είμαι 

εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα» 

(ώστε στη συνέχεια να μπορεί να λάβει μέρος και στη διαδικασία μετεγγραφών 

του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους).  


