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ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΚ. ΕΣΟΤ 2020-2021 

 

Οι επιηςσόνηερ με πανελλαδικέρ εξεηάζειρ ζηο Σμήμα Σοςπκικών ποςδών και 

ύγσπονων Αζιαηικών ποςδών, αθού ολοκληπώζοςν ηην ηλεκηπονική εγγπαθή 

ηοςρ ζηην ιζηοζελίδα ηος Τποςπγείος Παιδείαρ θα ππέπει να ζηείλοςν 

ηασςδπομικά ή με ηασςμεηαθοπά (από 2-10-20 έωρ 12-10-2020) ζηη γπαμμαηεία 

ηος Σμήμαηορ (Δπαγαηζανίος 4, Αθήνα, 10559, 3
ορ

 όποθορ) ηα καηωηέπω 

δικαιολογηηικά: 

 Εςκπινέρ ανηίγπαθο ηηρ αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή διαβαηηπίος (δεν 

απαιηείηαι επικύπωζη)  

 Εκηςπωμένη και ςπογεγπαμμένη ηην αίηηζη εγγπαθήρ πος ςπεβλήθη ζηην 

ιζηοζελίδα ηος Τποςπγείος Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων. 

 Πιζηοποιηηικό γέννηζηρ ή βεβαίωζη εγγπαθήρ ζε δημοηολόγιο δήμος ηων 

Ν. Ξάνθηρ, Ροδόπηρ, Έβπος ή μεηεγγπαθήρ ζε άλλο δήμο (μόνο για ηιρ 

πεπιπηώζειρ Ελλήνων ηηρ Μοςζοςλμανικήρ μειονόηηηαρ). 

 Μία (1) ππόζθαηη θωηογπαθία ηύπος αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ. 

Οι θοιηηηέρ θα λάβοςν ηον Απιθμό Μηηπώος ηοςρ με SMS από ηο Κένηπο 

Λειηοςπγίαρ & Διασείπιζηρ Δικηύος (K.ΛΕΙ.ΔΙ) ηος ΕΚΠΑ καθώρ και οδηγίερ 

ζσεηικά με ηην απόκηηζη ηλεκηπονικού λογαπιαζμού ζηο Πανεπιζηήμιο όπωρ και 

άλλερ πληποθοπίερ. 

 

Δεδομένος όηι όλα ηα μαθήμαηα ηος Α΄ εξαμήνος θα διεξασθούν διαδικηςακά, 



παπακαλούνηαι οι θοιηηηέρ μεηά ηην απόκηηζη ηος ηλεκηπονικού ηοςρ 

λογαπιαζμού, να επιζκεθηούν ηον ζύνδεζμο ηηρ Ηλεκηπονικήρ Σάξηρ 

(https://eclass.uoa.gr/) και να εγγπαθούν ζηα μαθήμαηα ηος Α
’
 εξαμήνος ηος 

Σμήμαηορ Σοςπκικών ποςδών και ύγσπονων Αζιαηικών ποςδών πποκειμένος 

να λαμβάνοςν ζσεηική ενημέπωζη ηόζο για ηο ζύνδεζμο πος ππέπει να 

ακολοςθήζοςν για ηη παπακολούθηζη ηων διαδικηςακών μαθημάηων όζο και άλλο 

πληποθοπιακό ςλικό. Η έναπξη μαθημάηων ηος Α΄εξαμήνος θα ανακοινωθεί 

μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ εγγπαθών από ηη Γπαμμαηεία ηος 

Τμήμαηορ. 

 

Για ηην απόκηηζη ηηρ Ακαδημαϊκήρ Σαςηόηηηαρ (θοιηηηικό πάζο) οι θοιηηηέρ θα 

ππέπει να επιζκεθηούν ηον ακόλοςθο ζύνδεζμο:  http://academicid.minedu.gov.gr/ 

όπος ςπάπσει όλη η απαπαίηηηη πληποθόπηζη.  

Σέλορ, ηο Τποςπγείο Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων εξέδωζε ηην ακόλοςθη 

ανακοίνωζη πος αθοπά ζηιρ Εγγπαθέρ ηων ειζαγομένων με ηην ειδική 

καηηγοπία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποθοίηων λςκείων εκηόρ ΕΕ και 

αποθοίηων λςκείων ή ανηίζηοισων ζσολείων κπαηών – μελών ηηρ Ε.Ε ζηην 

Τπιηοβάθμια Εκπαίδεςζη: 

https://www.minedu.gov.gr/news/46561-eggrafes-ton-eisagomenon-me-tin-eidiki-

katigoria-allodapon-allogenon-apofoiton-lykeion-ektos-ee-kai-apofoiton-lykeion-i-

antistoixon-sxoleion-kraton-melon-tis-e-e-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-apo-to-

ypourgeio-paideias-kai-thriskevmaton-anakoinonetai-oti-symfona-me-tin-f-153-

130532-a5-29-9-2020-ypourgiki-apofasi-dinetai-i-dynatotita-taxydromikis-

apostolis-tis-aitisis-eggrafis-kai-ton-dikaiologitikon 
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