ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έκαναν την ηλεκτρονική εγγραφή
(έως τις 14-9-2017) να προσέλθουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης από τη Δευτέρα 18-9-2017 έως και την Παρασκευή 29-92017 για να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειµένου να γίνει η
ταυτοποίησή τους, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να παραλάβουν τις
βεβαιώσεις εγγραφής και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης:
1. εκτυπωµένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής (υπογεγραµµένη από το φοιτητή/τρια)
2. φωτοτυπία Αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου από το οποίο να αποδεικνύονται
τα ονοµαστικά στοιχεία του φοιτητή
3. φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης συµµετοχής στις
Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017,
4. ΜΟΝΟ για τους άρρενες φοιτητές πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής
κατάστασης (για αναβολή στράτευσης)
5. µία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωµη ή ασπρόµαυρη).
6. οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α.
7. υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 όπως ισχύει ότι δεν φοιτά σε άλλη σχολή* και
πιστοποιητικό διαγραφής για όσους ήταν εγγεγραµµένοι σε άλλη σχολή.
8. στατιστικό Δελτίο (εφόσον συµπληρώθηκε κατά την αίτηση εγγραφής)
9. συµπληρωµένο το έντυπο δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών *
*: Είναι σηµαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να τα φέρετε έτοιµα και συµπληρωµένα ώστε
να µην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία του
φοιτητή/τριας στη Γραµµατεία του Τµήµατος, η ολοκλήρωση της εγγραφής και
η παραλαβή βεβαιώσεων/κωδικών µπορεί να γίνει µε έναν από τους
παρακάτω τρόπους:
1) Ταχυδροµικά στην διεύθυνση:
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Γραµµατεία Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης
Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου, Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο
2) Κατάθεση δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο (απαιτείται εξουσιοδότηση).

3) Οσοι φοιτητές δεν παρουσιαστούν στη Γραµµατεία, οι βεβαιώσεις εγγραφής και οι
κωδικοί τους θα τους αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, µετά
την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών.

Για τους εισαχθέντες µε την ειδική κατηγορία των "Αλλοδαπών - Αλλογενών Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. µη ελληνικής
καταγωγής" και άλλων κατηγοριών που δεν εγγράφονται ηλεκτρονικά, η εγγραφή
τους θα πραγµατοποιηθεί από τις 22-9-2017 έως τις 29-9-2017, σύµφωνα µε την
αρ. πρωτ.:
Φ.151/149796/Α5/11-9-2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Από τη Γραµµατεία του Τµήµατος

