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Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι νεοεισαχθέντες/είσες φοιτητές/τριες των κατηγοριών που ολοκλήρωσαν την
εγγραφή τους στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΥΠΑΙΘ) συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης, θα πρέπει να καταχωρήσουν υποχρεωτικά τα στοιχεία
τους και στο σύστημα register.auth.gr ΠΡΙΝ προσέλθουν για έλεγχο
ταυτοπροσωπίας στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας.
Το σύστημα register.auth.gr θα παραμείνει ανοιχτό από την Tετάρτη 2/10/2019
έως την Παρασκευή 11/10/2019 (Η εφαρμογή θα ενεργοποιηθεί στις 2/10 στις 10
το πρωί)
Οι επιτυχόντες θα πρέπει :
1) Αρχικά θα πρέπει να καταχωρήσουν στο register.auth.gr τα στοιχεία που θα
τους ζητηθούν από την Tετάρτη 2/10/2019 έως την Παρασκευή 11/10/2019.
2) Στη συνέχεια θα πρέπει μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, να προσέλθουν
στη Γραμματεία μόνο κατά τις ώρες 10:00-12:00, έχοντας μαζί τους α)
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, β) φωτοτυπία της Αστυνομικής
Ταυτότητας (ή του διαβατηρίου) καθώς και γ) μία φωτογραφία έγχρωμη
τύπου ταυτότητας.
3) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Γραμματεία (οριστικοποίηση της
εγγραφής), μέσα σε διάστημα 3 εργάσιμων 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, 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 ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος www.agro.auth.gr.

Αιτήσεις για Βεβαιώσεις εγγραφής/φοίτησης- πιστοποιητικά θα κατατίθενται
από 16/10 και έπειτα μέσω ΚΕΠ ή στη Γραμματεία κατά την ώρα εξυπηρέτησης
12:00-13:00.
Ο εγγραφείς/Η εγγραφείσα, ο οποίος/η οποία επιθυμεί να συμμετέχει στη
διαδικασία μετεγγραφών του ακ. έτους 2019-20 και μόνο στην περίπτωση που
καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του/της για εξαιρετικούς
λόγους,μπορεί:
α) να απευθύνεται σε ΚΕΠ του τόπου κατοικίας τους/της, υποβάλλοντας
θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής του/της αίτηση ταυτοποίησης
στοιχείων. Η αίτηση και τα ζητούμενα δικαιολογητικά, με αντίγραφο ταυτότητας,
μπορεί να αποστέλλεται στη Γραμματεία είτε μέσω ΚΕΠ είτε με ταχυμεταφορά
Ή
β) 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) και τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στο http://register.auth.gr
και τη συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται, μπορείτε να απευθύνεστε στην
εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ:
2310 999000 ή στο email: support@auth.gr
Εάν δεν διαθέτετε υπολογιστή/πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να απευθύνεστε
στη νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον
προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του
ΑΠΘ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Όσοι/όσες, κατά την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr
α) καταχώρησαν λανθασμένο ΑΜΚΑ ή/και δεν αντιλήφθηκαν ότι δεν
επιστρέφονταν τα προσωπικά τους στοιχεία ολοκληρωμένα ή ορθά (π.χ. Αριθμός
Δελτίου Ταυτότητας), με αποτέλεσμα να τα αποδεχθούν ως ορθά προχωρώντας σε
οριστική υποβολή ή β) προέβησαν σε αλλαγή ΑΔΤ μετά τη συμπλήρωση του
μηχανογραφικού τους, οπότε ο ΑΔΤ που έχει καταχωρηθεί στα Π.Σ. των
πανελλαδικών εξετάσεων δεν είναι πλέον σε ισχύ, θα μπορούν να
επικαιροποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν όσα στοιχεία θα τους
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με τα απαραίτητα για την περίπτωσή τους πρόσθετα δικαιολογητικά.
2. Όσοι/όσες, κατά την εγγραφή τους https://eregister.it.minedu.gov.gr υπέβαλαν
αίτηση διαγραφής α) από το ΑΠΘ για εγγραφή σε άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ή β) από άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για εγγραφή στο
ΑΠΘ, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια (π.χ. να υποβάλουν
αίτηση διαγραφής στο Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες) καθώς τα
απαραίτητα για τη διαγραφή δικαιολογητικά θα διακινηθούν υπηρεσιακά,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους.

Από τη Γραμματεία

