ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι η εγγραφή στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. για το Α΄
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη με αριθ.
πρωτ. Φ.151/155205/Α5/19.09.2018 Υπουργική Απόφαση, καθώς και τις διατάξεις της με αριθ.
πρωτ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/01.03.2007, τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης.
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 για τους εισαγόμενους της εν λόγω κατηγορίας ΔΕΝ εφαρμόστηκε η
διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής.
Οι εισαγόμενοι της εν λόγω κατηγορίας θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, προκειμένου να καταθέσουν
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ, συνοδευόμενη από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι εισαγόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν για τα παραπάνω στη Γραμματεία του
Τμήματος εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δηλαδή

από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 έως και τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018,
καθημερινά από τις 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ και μέχρι τις 15:00.
Οι εισαγόμενοι πρέπει να επιδείξουν το Αστυνομικό Δελτίο Tαυτότητας ή το Διαβατήριό
τους προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους.
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.
Σημειώνεται ότι για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή
ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που
καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, με αιτιολογημένη Απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία
υποβάλλεται αποκλειστικά μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2018 και στην οποία εκτίθενται και οι
λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με αυτή τη διαδικασία χάνει
το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα.
Η εγγραφή των επιτυχόντων – εισαγομένων, εγκρίνεται ή μη με Απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών. Η εν λόγω Απόφαση ανακοινώνεται
από τη Γραμματεία του Τμήματος αρμοδίως στους ενδιαφερόμενους και αντίγραφο αυτής
κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της παραπάνω διαδικασίας και ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ σχετικής
Απόφασης από τη Συνέλευση του Τμήματος, οι επιτυχόντες μπορούν να παραλάβουν το
όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) για το Διαδικτυακό
Σύστημα Εξυπηρέτησης Φοιτητών e-student, την Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων
«ΕΥΔΟΞΟΣ», την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας κτλ. και
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

