
Οριστικοποίησης Εγγραφής Πρωτοετών, Προθεσμίες και Δικαιολογητικά 2018/19 

Όσοι πρωτοετείς φοιτητές/ τριες έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά καλούνται να 
προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών να καταθέσουν εντός της προθεσμίας: 25/9/2017 έως και 
5/10/2017, κατά τις ώρες 11:00-13:00 (εκτός Σαββατοκύριακου) στη Γραμματεία 
της κατεύθυνσης τους αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τα 
παρακάτω δικαιολογητικά  για να παραλάβουν κωδικούς πρόσβασης και 
βεβαιώσεις εγγραφής. 
 
Δικαιολογητικά: 
1) Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο (διαβατήριο) που να πιστοποιεί την 
ταυτότητα του ενδιαφερόμενου 
2) ΑΜΚΑ 

 
Μη αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία 
Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη 
Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, 
μπορείτε να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ υποβάλλοντας αίτηση ταυτοποίησης και 
αποστολής των παραπάνω (εγγραφή, βεβαιώσεις και κωδικούς) με 
ταχυμεταφορά στη διεύθυνσή σας, με δική σας χρέωση ή απλό ταχυδρομείο. Μαζί 
με την αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας, ΑΜΚΑ 
καθώς επίσης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής 
Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση εγγραφής μπορεί να αντικατασταθεί με μια 
υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) συνοδευόμενη με τα παραπάνω 
(επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας και ΑΜΚΑ και την ηλεκτρονική αίτηση 
εγγραφής ως άνω). Αποστολή στο fax 2810 393725 (για ΜΑΘ) και 2810 393810 
(για ΕΦΑΡΜ) 

 
Επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 
-Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, για φοίτηση ατόμων που 
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ή άτομων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
(ΜΟΝΟ για όσους ΔΕΝ θα προσέλθουν αυτοπροσώπως, όσοι προσέλθουν θα το 
συμπληρώσουν στη Γραμματεία). 
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για την εγγραφή φοιτητών δεν απαιτούνται πλέον 
ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα σας δοθούν, από τη Γραμματεία του 
Τμήματος, αριθμός φοιτητικού μητρώου, βεβαίωση σπουδών για κάθε νόμιμη 
χρήση για να την καταθέσετε στον ασφαλιστικό σας φορέα, στη ΔΟΥ (Εφορία) ή 
όπου αλλού το χρειάζεται η οικογένειά σας, και, μόνο για τα 
αγόρια, πιστοποιητικό για την αίτηση αναβολής στράτευσης στο Στρατολογικό σας 
Γραφείο.  
 
Σημαντικό: 
Επειδή έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων, οπουδήποτε 
απαιτηθεί καταθέστε απλή φωτοτυπία της βεβαίωσης. Γι' αυτό, χρήσιμο είναι να 
φυλάξετε την πρωτότυπη και απλά να την φωτοαναπαράγετε κάθε φορά. 

http://www.history-archaeology.uoc.gr/files/items/2/2606/entupo_diloshs_eidikwn_ekpaideftikwn_anagkwn.pdf


Παραλαμβάνετε, επίσης, δύο έντυπα με τους κωδικούς πρόσβασης στις 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: 
 
-1ο Έντυπο "Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες", που περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία (Αριθμός Μητρώου 
Τμήματος, Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου, Αριθμός Κλειδιού) για να κάνετε 
ενεργοποίηση και να ορίσετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας 
(password). Προσοχή: η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας είναι δυνατή, την 
επόμενη ημέρα μετά το πέρας της εγγραφής σας και σημειώνεται ότι ο 
λογαριασμός γίνεται ενεργός την αμέσως επομένη ημέρα της ενεργοποίησης του) 
και, 
-2ο Έντυπο "Κωδικοί πρόσβασης για δηλώσεις μαθημάτων βαθμολογία κλπ στην 
Ηλεκτρονική Γραμματεία" (για χρήση του https://student.cc.uoc.gr για δηλώσεις 
μαθημάτων, βαθμολογία κλπ).Προσοχή: αυτό δεν χρειάζεται ενεργοποίηση. 
 

 
Σημειώνεται ότι η παραλαβή των παραπάνω βεβαιώσεων-εντύπων  μπορεί να γίνει 
είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
πρόσωπο ή μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών (Courier), με δική σας εντολή και 
χρέωση και με σχετική εξουσιοδότηση στον διανομέα, για την παραλαβή τους από 
την γραμματεία. 

 
Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές (Ισχύει μόνο για την Κατεύθυνση των 
Μαθηματικών*) 
Οι ενδιαφερόμενοι για μετεγγραφή θα πραγματοποιήσουν πρώτα κανονικά την 
εγγραφή τους. 
Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών θα εκδοθεί από το Υπουργείο η εγκύκλιος 
που θα καλεί τους φοιτητές να προβούν σε ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.  
 
*για την Κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δεν υπάρχει αντιστοιχία με 

άλλο τμήμα. 

https://student.cc.uoc.gr/

