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Θεσσαλονίκη, 18/10/2018 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ.:  2310 99 5590   Fax:  2310 99 5411   

  
Κτίριο:   Εδρών Πολυτεχνικής (1

ος
 όροφος) 

 

Εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των επιτυχόντων με 
σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, θα γίνουν από 18 μέχρι και 25 Οκτωβρίου 2018 
(ώρες 11.30-13.00), στη Γραμματεία Φοιτητικών του Τμήματος, στον 1ο όροφο του Κτιρίου 
Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής. 

Για την εγγραφή τους, οι παραπάνω εισαγόμενοι/-ες, 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 στο 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 
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