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Αγαπητές φοιτήτριες και Αγαπητοί φοιτητές 

Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας ευχόμαστε καλές και δημιουργικές σπουδές. 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφής 

επιτυχόντων και προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου, θα πρέπει να προσέλθετε για την ολοκλήρωση του ελέγχου της 

ταυτοπροσωπίας στη Γραμματεία του Τμήματος, 1ος όροφος Κτηρίου Ρουσσόπουλου, 

από 18 Σεπτεμβρίου 2018 έως 21 Σεπτεμβρίου 20181 ως εξής: 

 

18.09.2018, ώρα 10.00 πμ. Οι φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινάει από Α έως Ζ 

19.09.2018, ώρα 10.00 πμ. Οι φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινάει από Θ έως Κ 

20.09.2018, ώρα 10.00 πμ. Οι φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινάει από Λ έως Π 

21.09.2018, ώρα 10.00 πμ. Οι φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινάει από Ρ έως Χ 

 

Κατά την προσέλευσή σας θα να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες: 

 

Α. Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών: 

1. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής επιτυχόντα από την ηλεκτρονική εφαρμογή 

του Υπουργείου Παιδείας https://eregister.it.minedu.gov.gr/app/login 

2. Συμπληρωμένο έντυπο υποβολής στοιχείων/δικαιολογητικών 

https://www2.aua.gr/sites/default/files/contentpage_attachedfiles/entypo_ypobol

hs_stoixeiwn_kai_dikailoghtkwn_prwtoetwn.pdf    

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  ή διαβατηρίου προκειμένου να γίνει η 

ταυτοπροσωπία τους 

4. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας 

 

Β. Θα παραλάβετε  προσωπικό κωδικό πρόσβασης που αφορά στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, του Ευδόξου και της έκδοσης Ακαδημαϊκής 

ταυτότητας. 

 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους 

επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. 

                                                           

1 Όσοι φοιτητές δεν δύνανται να προσέλθουν κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, για την ολοκλήρωση της 

εγγραφής τους, θα μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 11.00 πμ-

13.00 μμ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία των επιτυχόντων 

στη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, τα παραπάνω 

δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας 

(Γραμματεία Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Ιερά Οδός 

75, 118 55 Αθήνα). Σε αυτή την περίπτωση όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου (Α) 

θα πρέπει να συνοδεύονται από την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων.  

https://www2.aua.gr/sites/default/files/contentpage_attachedfiles/aithsh_taytopoihshs_s

toixeiwn_xwris_aytoproswph_paroysia.pdf  

Τονίζουμε ότι τα δικαιολογητικά (αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων, έντυπο υποβολής) που 

φέρουν την υπογραφή του επιτυχόντα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα με το 

γνήσιο της υπογραφής.  

       Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
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