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Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές
των εισαγόμενων με την Ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
θα γίνουν από 18 μέχρι και 26 Οκτωβρίου 2018 (Επισημαίνεται ότι η 26η Οκτωβρίου
είναι αργία για την πόλη της Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου οι Διοικητικές Υπηρεσίες
του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές.
Για την εγγραφή τους, οι παραπάνω εισαγόμενοι/-ες στις Σχολές, τα Τμήματα και τις
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καλούνται, μέσα σε αυτή την προθεσμία, να:

Βήμα 1ο : επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://register.auth.gr (ενεργή από 12η
μεσημβρινή, 18/10) για να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους, η οποία εμπεριέχει
και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική
Κατεύθυνση Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας

Βήμα 2ο : προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, οι ίδιοι/-ες ή
νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο, προκειμένου να καταθέσουν α) την
εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής, β) 1 φωτογραφία μικρού μεγέθους και
γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής (σχετικό
δελτίο τύπου του ΥΠΠΕΘ) .
Επιτυχών/Επιτυχούσα που είναι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική
Κατεύθυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εισάγεται φέτος σε άλλη Σχολή, Τμήμα ή
Εισαγωγική Κατεύθυνση ως υποψήφιος/-α με σοβαρή πάθηση, πρέπει προηγουμένως να
διαγραφεί από αυτό/αυτή προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή του/της στη νέα
Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.
Σε περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από νομίμως εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο, επισημαίνεται ότι α) η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής του/της εξουσιοδοτούντος/-ούσης και β) ο/η εξουσιοδοτούμενος/η θα πρέπει να φέρει μαζί του/της την ταυτότητα/διαβατήριο και των δύο προσώπων
(εξουσιοδοτούντος/-ούσης και εξουσιοδοτούμενου/-ης).
Από τη Γραμματεία, επίσης, θα παραλάβουν το ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΦΟΙΤΗΤΗ, η συμπλήρωση και κατάθεση του οποίου είναι υποχρεωτική βάσει του Νόμου
3832/2010.
Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη
συμπλήρωση των στοιχείων, μπορούν να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση χρηστών του
Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email:
support@auth.gr
Αν δεν διαθέτουν υπολογιστή, μπορούν να απευθύνονται στη νησίδα υπολογιστών ή στο
σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου, που
βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ (Κεντρική Βιβλιοθήκη).
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Γραμματεία (οριστικοποίηση της εγγραφής),
μέσα σε διάστημα 3 ημερών, ο φοιτητής θα λάβει με μήνυμα (sms) τα απαραίτητα
στοιχεία για την δημιουργία του ιδρυματικού του λογαριασμού, με τον οποίο θα
αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΑΠΘ (σίτιση, ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο,
πρόσβαση στη πλατφόρμα sis.auth.gr κτλ.) μέσω της ιστοσελίδας register.auth.gr.
To πρόγραμμα μαθημάτων, η έναρξή τους καθώς και όλες οι πληροφορίες για το Τμήμα
Γεωπονίας και το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Τμήματος (www.agro.auth.gr).
Βεβαιώσεις εγγραφής/φοίτησης- πιστοποιητικά θα δίνονται από την Δευτέρα 29
Οκτωβρίου και έπειτα ώρα 12:00-13:00.
Επισημαίνεται ότι η 26η Οκτωβρίου είναι αργία για την πόλη της Θεσσαλονίκης και ως
εκ τούτου οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές. Σας
προτρέπουμε να ολοκληρώσετε την διαδικασία μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.

Από τη Γραμματεία

