
 

 

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

Οι φοιτητές που έχουν αιτηθεί μετεγγραφή στο Τμήμα Γεωπονίας για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με 
την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
αριθμ.41999/Ζ1/13-03-2018 και την αρ.55017/Ζ1/03-04-2018 Υ.Α., 
 

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ 

στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας, προσκομίζοντας 
εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση της μετεγγραφής τους και όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν  
 

από τη Δευτέρα 16/4/2018 έως τη Δευτέρα 23/4/2018 
και ώρα 12:00-13:00  

(εκτός της Παρασκευής 20/4/2018 λόγω της Ορκωμοσίας του 
Τμήματος) 

 
 

 Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα 
διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ.  37818/Ζ1/05-03-
2018 (862 Β’) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια 
προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 
στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», καθώς και στη με αρ. 
41999/Ζ1/13-03-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με 
«Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και 
Α.Ε.Α. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

   

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Γραμματεία Τμήματος  Γεωπονίας 

Τηλ.2310998636, Φαξ 2310995189 

 

Κτίριο:Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

 

 

 



 
Επισημαίνεται ότι για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Α.Π.Θ., πριν την προσέλευση σας στην Γραμματεία, θα καταχωρήσετε 
τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν στο σύστημα register.auth.gr  κατά 
τις ίδιες ημερομηνίες (το σύστημα θα ανοίξει τη Δευτέρα 16/4 ώρα 
9:00). 
Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία την Παρασκευή 20/4/2018 δε θα 
δεχτεί δικαιολογητικά λόγω της πραγματοποίησης της Τελετής 
Ορκωμοσίας του Τμήματος. 
 
Κατά την κατάθεση δικαιολογητικών θα ολοκληρώνεται και ο έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας με την ταυτόχρονη κατάθεση φωτοτυπίας δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 
H προεγγραφή στο σύστημα register.auth.gr δεν αποτελεί εγγραφή 
στο Τμήμα Γεωπονίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής θα 
πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση του 
έλεγχου των δικαιολογητικών (τη διαγραφή από το Τμήμα 
Προέλευσης θα την πραγματοποιήσετε αφού σας καλέσουμε για 
εγγραφή μέσω νέας ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος Γεωπονίας www.agro.auth.gr). 
 

Από τη Γραμματεία του  
Τμήματος Γεωπονίας 

13/4/2018 


