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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ
Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εξής η εγγραφή των πρωτοετών πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε
ημερομηνίες που το Υπουργείο ορίζει. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να ενημερώνονται
από τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου για την έγκαιρη υποβολή της αιτήσεως
εγγραφής τους. Αφού υποβάλουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους, θα πρέπει να αποστείλουν
στη Γραμματεία της Ακαδημίας τα παρακάτω δικαιολογητικά για να ολοκληρώσουν την
εγγραφή τους:
1. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (εκτύπωση εκ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) θεωρημένη με το
γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία.
2. Αίτηση εγγραφής Π.Α.Ε.Α. Κρήτης, με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
(βρείτε την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση πατώντας εδώ).
3. Εκτύπωση και συμπλήρωση της Δηλώσεως Μαθημάτων Α΄ Εξαμήνου από την
ιστοσελίδα της Ακαδημίας (βρείτε τη Δήλωση πατώντας εδώ).
4. Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (βρείτε τη
Δήλωση συναίνεσης πατώντας εδώ).
5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες.
7. Πιστοποιητικό γέννησης.
Η εγγραφή πραγματοποιείται
Α. Αυτοπροσώπως
Β. Με εξουσιοδότηση κάποιου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία για να πραγματοποιήσει αντ΄ αυτού το
αίτημά του.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Δικαιολογητικά Ανανέωσης Εγγραφής Φοιτητών – Φοιτητριών ΠΙΣ και ΠΕΜΨ:
1.
2.
3.
4.
5.

Αίτηση για εγγραφή Ανανέωσης.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.
Φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο).
Δήλωση μαθημάτων.
Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
(για όσους δεν έχουν υποβάλλει).
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Η ανανέωση εγγραφής πραγματοποιείται δύο φορές το ακαδημαϊκό έτος: το μήνα
Σεπτέμβριο και το μήνα Φεβρουάριο κατά τις ημερομηνίες που κάθε φορά ορίζονται.
Η ανανέωση πραγματοποιείται
Α. Αυτοπροσώπως
Β. Με εξουσιοδότηση κάποιου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία για να πραγματοποιήσει αντ΄ αυτού το
αίτημά του.
Γ. Αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
από ΚΕΠ ή Αστυνομία στην αίτηση για εγγραφή και την υπεύθυνη δήλωση με
συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφορών.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση (χειρόγραφη) προς τη Διοικούσα Επιτροπή με τους λόγους του αιτήματος.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με τους λόγους διαγραφής θεωρώντας το γνήσιο της
υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
3. Επιστροφή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Εάν ο φοιτητής/τρια δεν έχει λάβει, Υπεύθυνη
Δήλωση, ότι δεν έλαβε, εάν έχασε την ακαδημαϊκή ταυτότητα, βεβαίωση απώλειας από
την αστυνομία.
4. Επιστροφή Τριπτύχου (Φοιτητική Ταυτότητα). Εάν δεν έχετε παραλάβει, θα επισυναφθεί
στα δικαιολογητικά σας από το Αρχείο της Ακαδημίας. Εάν το έχετε απωλέσει
συμπληρώνετε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και δηλώνετε την απώλειά του.
5. Επιστροφή βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο φοιτητής/τρια δεν έχει λάβει, Υπεύθυνη Δήλωση ότι
δεν έλαβε.
Τα δικαιολογητικά διαγραφής κατατίθενται
Α. Αυτοπροσώπως
Β. Αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
από ΚΕΠ ή Αστυνομία στην αίτηση για διαγραφή και την υπεύθυνη δήλωση
με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφορών.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
Oι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις και τις ημερομηνίες που ορίζει. Εάν η αίτησή τους, γίνει αποδεκτή από το
Υπουργείο για μετεγγραφή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης,
τότε αποστέλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ακαδημία.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Για την έκδοση βεβαιώσεων σπουδών, βεβαίωση για στρατολογία, πιστοποιητικό για
στρατολογική χρήση, αναλυτική βαθμολογία κ.α., εφόσον δεν μπορείτε να καταθέσετε την
αίτησή σας αυτοπροσώπως, απευθύνεστε σε Κ.Ε..Π και αφού το αίτημά σας σταλεί, θα
διαβιβαστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στο Κ.Ε.Π. για να το παραλάβετε.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Για τη λήψη Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο), θα πρέπει να αιτηθείτε ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του Υπουργείου (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας). Παρακαλώ προσέξτε ιδιαίτερα τις οδηγίες.
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Για τη λήψη των κωδικών τόσο για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας όσο και για το σύστημα Εύδοξος που
μπορείτε να δηλώσετε συγγράμματα, παρακαλώ περάστε αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία
με κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης για να τους παραλάβετε, ή αν αδυνατείτε να
προσέλθετε αιτηθείτε μέσω Κ.Ε.Π. τους κωδικούς σας (με επικύρωση του γνησίου της
υπογραφής) ενημερώνοντάς μας πως θέλετε να σας τους αποστείλουμε (είτε με email, είτε
ταχυδρομικώς με εταιρία ταχυμεταφορών με δική σας χρέωση). Για απορίες απευθύνεσθε στο
e-mail stpass@aeahk.gr.
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