
 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο) 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος 
Μαθηματικών ότι, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση της νέας 
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
 

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ 
  
Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, η αίτηση θα υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της 
εγγραφής τους και αφού παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του Ιδρύματος.  
  
Η νέα ταυτότητα θα ισχύει για όσα έτη υφίσταται η ακαδημαϊκή ιδιότητα και θα καλύπτει 
πολλαπλές χρήσεις, πέραν του φοιτητικού εισιτηρίου. Ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) 
θα έχουν μόνο οι ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες 
(ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εισαγωγής τους):  
 

1. Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους, σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό 
πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών (η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη 
λήψη του Μ.Δ.Ε. «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» είναι Τρία  Ακαδημαϊκά Εξάμηνα). 

2. Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 
για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.  

 
Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι δικαιούχος φοιτητικού εισιτηρίου, στην ακαδημαϊκή 
ταυτότητα θα αναγράφεται η ακριβής περίοδος ισχύος του δικαιώματος φοιτητικού εισιτηρίου, 
ενώ σε διαφορετική περίπτωση η κάρτα θα έχει θέση απλής ταυτότητας.   
 
Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής 
ταυτότητας καθ'όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα 
παραλαμβάνεται από το σημείο παράδοσης του αναδόχου που θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής, χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση και εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης του 
φοιτητή από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. 
 
Εάν η Γραμματεία διαπιστώσει ότι μία αίτηση περιλαμβάνει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία θα 
επιστρέφει την αίτηση με τις ανάλογες παρατηρήσεις προς τον φοιτητή, προκειμένου αυτός να την 
επανυποβάλει.  
 
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τη ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανεκτύπωσης θα 
γίνεται μόνο από τη Γραμματεία, με την συνυποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης 
βεβαίωσης απώλειας από Δημόσια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής θα επιβαρύνεται με το 
κόστος της επανεκτύπωσης της ταυτότητας. Εφόσον διακοπεί ή απολεσθεί η φοιτητική ιδιότητα, ο 
φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την ταυτότητα στην Γραμματεία.  
  
  
Από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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