ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στο Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου για το Α΄ εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη με αριθ.
πρωτ. Φ253/139394/Α5/31.08.2016 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τόπου,
χρόνου και της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις
πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων είτε
με το παλαιό καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής» (ΦΕΚ
2774/02.09.2016, τ. Β΄) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο Ισόγειο του Κτηρίου Χασιώτη (2ο
κτήριο στα δεξιά μας, επί του δρόμου με τους φοίνικες), στην πρώτη είσοδο που
συναντούμε με κατεύθυνση προς Αιγάλεω (Ιερά Οδός 86).
Σημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή υποψηφίων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με τις Πανελλαδικές
Εξετάσεις έτους 2018 (Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, 10% Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων, Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας
της Θράκης).
Οι εισαγόμενοι που ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική τους εγγραφή μέσω της
πλατφόρμας https://eregister.it.minedu.gov.gr/ θα πρέπει να προσέλθουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου,
προκειμένου:







Να παραλάβουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης
(password) για το Διαδικτυακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Φοιτητών estudent, την Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», την
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας κτλ.
Να ενημερωθούν γενικότερα για τις σπουδές τους στο Τμήμα και τη
λειτουργία του Πανεπιστημίου
Να συμπληρώσουν ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται
στους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας και έχει σκοπό τη
συλλογή στοιχείων για τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου (https://modip.aua.gr/portal/node/63)
Να παραλάβουν Βεβαίωση Εγγραφής σε περίπτωση που το επιθυμούν

Οι εισαγόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν για τα παραπάνω στη
Γραμματεία του Τμήματος τις εξής ημέρες και ώρες:
Δευτέρα 24 - 9 – 2018 στις 09:00
Εισαγόμενοι φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από Α έως και ΚΙΟ
Τετάρτη 26 - 9 - 2018 στις 09:00
Εισαγόμενοι φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από ΚΙΣ έως και ΠΕΤ
Παρασκευή 28 – 9 - 2018 στις 09:00
Εισαγόμενοι φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από ΠΟΤ έως και Ω

Οι εισαγόμενοι πρέπει να επιδείξουν το Αστυνομικό Δελτίο Tαυτότητας ή το
Διαβατήριό τους προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους.
Επιπλέον παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα
παρακάτω:
1) Συμπληρωμένο ορθά και υπογεγραμμένο το Έντυπο Υποβολής
Στοιχείων/Δικαιολογητικών
2) Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής τους
3) Ένα (1) απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Αστυνομικού
Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
4) Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (πορτρέτο), στην πίσω όψη της
οποίας πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους
*ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΛΑΒΑΝ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ Ο Α.Μ.Κ.Α. ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ ΣΩΣΤΟΣ ΑΛΛΑ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α. ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ Α.Δ.Τ. ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ
ΔΕΛΤΙΟ, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΕ Κ.Ε.Π. ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ
Α.Μ.Κ.Α. ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Α.Δ.Τ.
Σε περίπτωση μη κατάθεσης των παραπάνω δεν θα καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής των επιτυχόντων στο Τμήμα Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Παρακαλούνται οι εισαγόμενοι, προς διευκόλυνση του έργου του προσωπικού
κατά την περίοδο των εγγραφών, να προσέρχονται στη Γραμματεία του
Τμήματος την ώρα και την ημέρα που αναφέρονται παραπάνω και χωρίς
συνοδούς. Επίσης παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους ένα στυλό μπλε
χρώματος.
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει για λογαριασμό του εισαγόμενου και
από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο οφείλει να καταθέσει - εκτός
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - σχετική Εξουσιοδότηση ή σχετικό
Πληρεξούσιο και απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.
Εισαγόμενοι φοιτητές οι οποίοι το επιθυμούν, δύνανται να ολοκληρώσουν τη
διαδικασία εγγραφής τους στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου εξ αποστάσεως (χωρίς φυσική παρουσία) στέλνοντας μέσω ΕΛ.ΤΑ.
(συστημένη επιστολή) ή με courier ειδική αίτηση ταυτοπροσωπίας συνοδευόμενη
από τα προαναφερθέντα τέσσερα (4) δικαιολογητικά.
Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) για το
Διαδικτυακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Φοιτητών e-student, την Υπηρεσία
Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας κτλ. καθώς και η Βεβαίωση εγγραφής θα
αποστέλλονται στον εγγεγραμμένο φοιτητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτή την περίπτωση, η ειδική αίτηση ταυτοπροσωπίας, η
εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και το Έντυπο Υποβολής
Στοιχείων/Δικαιολογητικών πρέπει να φέρουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ΓΝΗΣΙΟΥ της
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ του φοιτητή (από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη αρμόδια
Δημόσια Αρχή), ειδάλλως η εγγραφή ΔΕΝ θα ολοκληρώνεται.
Τέλος, σημειώνεται ότι για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη
θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, ή για
περίπτωση επιτυχόντα που δεν ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και πλήρως τη
διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση όσο και τα δικαιολογητικά
κατατίθενται από τον επιτυχόντα απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος
χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με πιθανή
υποχρέωση φυσικής παρουσίας στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά
μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα και με τη σχετική Εγκύκλιο. Η
εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος. Επιτυχών που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία των
προηγουμένων εδαφίων αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής
για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη για το
συγκεκριμένο Τμήμα Επιτυχίας του.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

