
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019

Αγαπητοί νέοι φοιτητές, συγχαρητήρια για την επιτυχή εισαγωγή σας στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης!

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά - Οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες πρόσβασης 
στην ηλεκτρονική υπηρεσία εγγραφής των επιτυχόντων ορίστηκαν από το Υπουργείο 
Παιδείας ως εξής: από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019. 
Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείο στο ακόλουθο link: 
https://www.minedu.gov.gr/aei-9/aei-eggrafes-m
(οπότε δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε με την Γραμματεία για το λόγο αυτό)

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των επιτυχόντων εφαρμόζεται το 
σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα 
κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις 
Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.
Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της 
μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και 
αποστολής δικαιολογητικών.

Άρα οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις 
προθεσμίες, δηλαδή για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της ειδικής 
ιστοσελίδας https://eregister.it.minedu.gov.gr     του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής απαιτείται οριστικοποίησή της 
στην Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή εξ' αποστάσεως), η οποία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 
Σεπτεμβρίου 2019. 
Για την καλύτερη ενημέρωση σας:

 Τα Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν 23/9/2019 και για τους 
πρωτοετείς - ανεξαρτήτως της διαδικασίας εγγραφής τους (ηλεκτρονικής και 
οριστικοποίησής της στη γραμματεία του Τμήματος).

 Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής: Η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής 
υπογεγραμμένη, Φωτοτυπία ταυτότητας, Μία φωτογραφία, ΑΜΚΑ 
και για όσους είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή: βεβαίωση διαγραφής από 
το Τμήμα προέλευσης. (Προσοχή μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις)

 Για τις μετεγγραφές (διαδικασία αιτήσεων κλπ) απαιτείται πρώτα να 
ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας, ενώ θα υπάρξει και 
σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (συνήθως μετά την 
ολοκλήρωση των εγγραφών). Δείτε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τις 
μετεγγραφές του προηγούμενου έτους εδώ: http://www.history-
archaeology.uoc.gr/foititika/meteggrafes/     

 Για παροχές σίτισης και στέγασης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης δείτε εδώ
Σημαντικό: Για να υποβάλλετε αίτηση για σίτιση ή/και στέγαση για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρέπει να έχετε παραλάβει τους κωδικούς σας 
μέχρι και τη Δευτέρα 30-9-2019.

 Δείτε εδώ Οδηγίες νέων φοιτητών και φοιτητριών     -     Συχνές Ερωτήσεις  

 Τηλ. επικοινωνίας: 2831077337 (ώρες 09.00-13.00)
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