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Γενικές πληροφορίες και Δικαιολογητικά Εγγραφής για τους 

πρωτοετείς φοιτητές  

Α.Ε. 2018-19 
 

Το Διοικητικό και Διδακτικό Προσωπικό του Τµήµατος Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλές σπουδές και καλή 

ακαδηµαϊκή χρονιά.  
 

Τα µαθήµατα του Χειµερινού εξαµήνου θα ξεκινήσουν  

Δευτέρα 24/09/2018. 

 

 

Η Ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγµατοποιηθεί  

10-17 Σεπτεµβρίου 2018 (https://eregister.it.minedu.gov.gr) 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 
  

Μετά τη λήξη της προθεσµίας ηλεκτρονικής εγγραφής στην πλατφόρµα του 

Υπουργείου, θα κληθείτε, σε ηµεροµηνίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Τµήµατος, να προσέλθετε οι ίδιοι, επιδεικνύοντας την αστυνοµική σας ταυτότητα ή 

και νόµιµα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος σας στη Γραµµατεία µας για την 

ολοκλήρωση της εγγραφής. 

Στην παρ. 5 του ΦΕΚ 2774/2-9-2016 αναφέρεται ότι: «όλες οι διαδικασίες 

εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο».  

 

 

 

Ακολουθούν αναλυτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν: 

  

1. Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής (εκτύπωση) 

2. 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) 

3. Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωµες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας 



4. Αστυνοµική Ταυτότητα (Ευκρινές Φωτοαντίγραφο) ή διαβατήριο ή άλλο δηµόσιο έγγραφο στο 

οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ηµερ/νία γέννησης και τα ονοµαστικά στοιχεία του φοιτητή. 

5. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο ΑΜΚΑ (ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας) 

6. Το Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (δίνεται από τη Γραµµατεία) 

7. Το Ατοµικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή της ΕΛ.ΣΤΑΤ (στην περίπτωση που δεν έχει 

συµπληρωθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή στην πλατφόρµα του Υπουργείου) 

8. Οι εισαγόµενοι-επιτυχόντες Έλληνες πολίτες της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης 

οφείλουν να υποβάλλουν στη γραµµατεία εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, επιπλέον 

βεβαίωση Δήµου των Νοµών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δηµοτολόγια των οποίων είναι 

γραµµένοι. 

 

Για τις εγγραφές της κατηγορίας Αλλογενών – Αλλοδαπών  θα σας ενηµερώσουµε εκ 

νέου, όταν αποσταλεί η εγκύκλιος του Υπουργείου. 

 

 

  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στη 

Γραµµατεία Προπτυχιακών Σπουδών  (τηλ. 2810 545136). 

 

Από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµείας 

 

 


