ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Ηλεκτρονική εγγραφή
Για τις εγγραφές των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 στα ΑΕΙ είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή.

Αναλυτικά, η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής έχει ως ακολούθως:

Στην προθεσμία από Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 24
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00, όλοι οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 καλούνται να εισαχθούν στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Εγγραφής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικά, για τους επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων Πολι-

τών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι επίσης υποβάλουν αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, επισημαίνε-

ται ότι, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής
εγγραφής, να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγε-

γραμμένοι στο δημοτολόγιο Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Εάν έ-

χουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή
να καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σε αυτόν τον Δήμο των ανωτέρω Νομών.
Β. Ολοκλήρωση εγγραφών
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να

καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή να αποστείλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην


Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την
ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες, είναι δυνατό να γίνει και από
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί
του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο
της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.
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ταχυδρομική διεύθυνση ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τ.Κ. 45110, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:
1.

Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μο2.

ναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.

3.

πρωτοετή φοιτητή (δεν απαιτείται επικύρωση).

Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του
Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, οι φοιτητές παρακαλούνται, ως ενήλικες,
να επικοινωνούν οι ίδιοι με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας
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