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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγγραφές νεοεισαχθέντων από Πανελλαδικές εξετάσεις 2019-2020 (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ)


Οι επιτυχόντες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ των ανωτέρω κατηγοριών (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) που έχουν
ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα πρέπει να καταχωρήσουν στο
register.auth.gr τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 έως και την
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019– (βήμα 1ο).
 Στη συνέχεια (βήμα 2ο) θα πρέπει, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, να προσέλθουν για ταυτοποίηση στη
Γραμματεία του Τμήματος (1ο όροφος, Κτιρίου εδρών, Πολυτεχνικής Σχολής), ώρες 9.30-11.00, έχοντας μαζί
τους:
 Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (πρωτότυπο ΚΑΙ μία φωτοτυπία),
 1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας,
 Εκτυπωμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβλήθηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπου να αναγράφεται
ευκρινών ο αριθμός πρωτοκόλλου.
 Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει ο ίδιος/ίδια πρόσωπο το οποίο θα
προσέλθει στη Γραμματεία για έλεγχο ταυτοπροσωπίας, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής και την ταυτότητα/διαβατήριο και των δύο προσώπων (εξουσιοδοτούντος/ούσης και εξουσιοδοτούμενου/-ης).
 Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται με ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου
να ολοκληρώνεται ΑΜΕΣΑ η ταυτοποίηση στοιχείων.
Για τυχόν δυσκολίες σχετικά με την είσοδο στο http://register.auth.gr και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων
στοιχείων, μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΚΗΔ) στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr ή, εάν δεν διαθέτετε υπολογιστή/πρόσβαση στο
διαδίκτυο, στη νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ, στον προθάλαμο του
Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ.




Μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής, ο φοιτητής θα λαμβάνει με μήνυμα (sms) τα απαραίτητα στοιχεία
για τη δημιουργία του ιδρυματικού του λογαριασμού με τον οποίο αποκτά πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΑΠΘ.
Οι φοιτητές που δεν ολοκληρώσουν την καταχώρηση στοιχείων στο register.auth.gr και τον έλεγχο
ταυτοπροσωπίας, ΔΕΝ θα αποκτήσουν ιδρυματικό λογαριασμό που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμ. Σπουδών ΑΠΘ: http://dps.auth.gr/el/node/3254

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2019

