
Πότε και πού γίνονται οι εγγραφές; 

Πότε: 

Οι εγγραφές πρωτοετών πραγματοποιούνται συνήθως από τα μέσα ως τα τέλη 

Σεπτεμβρίου καθημερινά από 10:00 το πρωί έως 13:00 το μεσημέρι. 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 15 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014, καθημερινές στο 

κτήριο του Ηγεμονικού Μεγάρου. 

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 29 

Σεπτεμβρίου 2014. 

Πού: 

Καρλόβασι Σάμου: Οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών και συγκεκριμένα της 

Εισαγωγικής Κατεύθυνσης «Μαθηματικών» θα γίνονται στο κτήριο Ηγεμονείο (από 

9:00 το πρωί έως και 13:00 το μεσημέρι), ενώ οι φοιτητές της Εισαγωγικής 

Κατεύθυνσης «Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών 

Μαθηματικών» στο κτήριο Βουρλιώτη. 

Ποιά δικαιολογητικά πρέπει να φέρω μαζί μου; 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την εγγραφή των πρωτοετών είναι: 

1. Τίτλος απόλυσης. Απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το 

οποίο αποφοιτήσατε ή αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου αυτού. 

2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνετε ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι/ες σε 

άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  

3. Τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή 

ασπρόμαυρες). 

4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (δεν χρειάζεται να είναι 

επικυρωμένο). 

5. Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι αποφοίτησαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 

10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και αντίγραφο ή 

φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης. 

6. Τα αγόρια που χρειάζεται να πάρουν «Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική 

Χρήση» θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν το Πιστοποιητικό περί εγγραφής 

στα μητρώα αρρένων, που εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο έχετε εγγραφεί 

(δηλαδή εκεί που βρίσκεται η οικογενειακή σας μερίδα). Σε περίπτωση που δεν 

προσκομιστεί το Πιστοποιητικό του Δήμου, υπάρχει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης 

αναζήτησής του από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στην τελευταία περίπτωση, η 



«Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική Χρήση» που εκδίδει το Πανεπιστήμιο δεν 

θα δοθεί την ώρα της εγγραφής, αλλά με κάποιες ημέρες καθυστέρησης. 

7. Για όσους έχουν εγγραφεί σε άλλο Τμήμα χωρίς να έχουν αποφοιτήσει, πρέπει να 

υπάρχει και έγγραφο διαγραφής από την Γραμματεία του Τμήματος αυτού. 

Όλοι πάντως, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν γραφτεί ποτέ σε Τμήμα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, πρέπει να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη 

Δήλωση. 

Σημείωση: Η εγγραφή δεν πραγματοποιείται μέσω ΚΕΠ ή ταχυμεταφορικών εταιρειών. 

Τι αναμένω από την Γραμματεία; 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σου, θα σου δοθούν, από τη Γραμματεία του 

Τμήματος, βεβαίωση σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση και ειδικά για τα αγόρια 

το πιστοποιητικό για την αίτηση αναβολής στράτευσης. 

 Βεβαίωση σπουδών (ή εγγραφής) 

Μετά την εγγραφή, μπορεί να χρειαστείτε μια βεβαίωση σπουδών, για να την καταθέσετε 

στον ασφαλιστικό σας φορέα, στη ΔΟΥ (Εφορία) ή όπου αλλού χρειάζεται η οικογένειά 

σας. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες από μια, μπορείτε να φωτοτυπήσετε την 

αρχική και να την επικυρώσετε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή δημόσια υπηρεσία. Γι' αυτό, 

χρήσιμο είναι να φυλάξετε την πρωτότυπη και απλά να την αναπαραγάγετε κάθε φορά. 

 ... ειδικά για την αναβολή στράτευσης 

Τα αγόρια που δεν έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αφού 

εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο, μπορούν να πάρουν αναβολή στράτευσης μέχρι την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβολή μπορεί να δοθεί μέχρι και το 28ο έτος της 

ηλικίας για προπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι. Για να πάρετε την αναβολή στράτευσης, 

πρέπει μετά την εγγραφή σας να καταθέσετε στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ένα 

Πιστοποιητικό Στρατολογίας που θα σας δώσει η Γραμματεία. Το μόνο που θα χρειαστεί 

είναι μια αίτηση στη Γραμματεία (εκεί θα βρείτε το σχετικό έντυπο) και το Πιστοποιητικό 

θα εκδοθεί άμεσα, εφόσον έχετε μαζί σας το Πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα 

αρρένων που εκδίδεται από τον Δήμο. 

 

Μπορεί να με γράψει κάποιος με εξουσιοδότηση; 

Σε περίπτωση αδυναμίας σου να έρθεις για την εγγραφή, υπάρχει η δυνατότητα να 

εξουσιοδοτήσεις κάποιον να διεκπεραιώσει την εγγραφή σου.  

Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση την οποία θα υπογράψεις 

(θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ), Αστυνομικό Τμήμα ή Διοικητική Αρχή της Χώρας. Στα ΚΕΠ υπάρχουν 

τυποποιημένο έντυπο εξουσιοδοτήσεων που συμπληρώνονται επιτόπου. 



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχεις ενημερώσει το πρόσωπο που θα αναλάβει την εγγραφή σου, 

ώστε να μπορέσει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα έντυπα. Μελέτησε τα Εντύπα 

Εγγραφής, ώστε να προετοιμάσεις τις απαιτούμενες πληροφορίες. Στοιχεία που είναι 

απαραίτητα και δεν θα μπορεί το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να βρει στα δικαιολογητικά 

που του έχεις δώσει (ειδικά αν δεν είναι ένας από τους γονείς σου) είναι: 

 

 Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Στοιχείων: Αποτελεί το κυρίως έντυπο εγγραφής. 

Τα στοιχεία που απαιτούνται βρίσκονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το 

Απολυτήριο Λυκείου και το Πιστοποιητικό του Δήμου (για τα αγόρια). 

 Υπεύθυνη Δήλωση μη Εγγραφής σε Άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης: Από το Νόμο απαγορεύεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε περισσότερα 

του ενός Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στην Ελλάδα. Για 

όσους έχουν εγγραφεί σε άλλο Τμήμα χωρίς να έχουν αποφοιτήσει, πρέπει να 

υπάρχει και έγγραφο διαγραφής από την Γραμματεία του Τμήματος αυτού. Όλοι 

πάντως, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν γραφτεί ποτέ σε Τμήμα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, πρέπει να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση. 

 Δελτίο Εγγραφής Μαθημάτων: Διαφέρει από Τμήμα σε Τμήμα και η 

συμπλήρωσή του προϋποθέτει εξειδικευμένες διευκρινίσεις από τη Γραμματεία 

κάθε Τμήματος, γι' αυτό και δεν παραθέτουμε το κενό έντυπο. 

 Στατιστικό Δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής: Το Δελτίο δεν αποτελεί 

διοικητικό έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι υποχρέωσή μας προς 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) να συμπληρώνεται το Δελτίο αυτό και 

να αποστέλλεται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

 Έντυπο ωφελούμενου ΔΑΣΤΑ: Το έντυπο περιλαμβάνει στοιχεία των 

πρωτοετών προς το τοπικό γραφείο ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το 

γραφείο παρέχει ενημέρωση προς τους φοιτητές για τις υπηρεσίες που προσφέρει 

η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και οι υποκείμενες δομές της.  

 

 

Διαδικασία για την έκδοση ΠΑΣΟ 

Οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση της νέας 

ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr. 

Οι πρωτοετείς θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής 

τους και την παραλαβή, από την Γραμματεία του Τμήματος, των κωδικών πρόσβασης 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 

Για την υποβολή αίτησης: http://academicid.minedu.gov.gr 

 


