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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Η εγγραφή των νέων φοιτητών και νέων φοιτητριών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί 
ως εξής: 

Α. Εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr έως και την Παρασκευή 24 
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. Για την εν λόγω διαδικασία θα χρειαστεί ο 
οκταψήφιος κωδικός εξετάσεων υποψηφίου και ο ίδιο κωδικός πρόσβασης (password) 
που χρησιμοποίησαν οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία μόνο εντός του προβλεπόμενου 
διαστήματος. 

Β. Μόλις πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του 
υπουργείου θα πρέπει οι νέοι φοιτητές και νέες φοιτήτριες να αποστείλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας από τη 
Δευτέρα 20/9/2021 έως και την Πέμπτη 30/9/2021 ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής: 

1. Η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του 
Υπουργείου Παιδείας) εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
3. 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη). 
4. Εκτύπωση του ΑΜΚΑ 

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή: 

 Θα πρέπει να ζητήσετε οι ίδιοι τη διαγραφή σας από την προηγούμενη Σχολή 
σας ή 

 Εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας χρειαζόμαστε τη Βεβαίωση Διαγραφής σας. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Όσοι άρρενες χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα 
πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα 
Αρρένων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο αναφέρεται το 
Μητρώο Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο 
ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός 
Μητρώου Αρρένων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Οι Βεβαιώσεις Εγγραφής θα αποσταλούν σε όλους τους νέους φοιτητές και 
τις νέες φοιτήτριες μετά το πέρας των δηλώσεων των μαθημάτων του εξαμήνου και 
εφόσον δεν υποβάλετε αίτηση για αναστολή σπουδών. 
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