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ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020/2021 

Η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 στις Σχολές και 
τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά το 
διάστημα από Τρίτη 22 έως και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.  

Η εγγραφή των επιτυχόντων γίνεται μέσω πιστοποίησης του αριθμού κινητού 
τηλεφώνου τους στο  πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος των Ηλεκτρονικών 
Εγγραφών στην ιστοσελίδα https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας  τον 
8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης 
(password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. 

Οι ανωτέρω πρωτοετείς φοιτητές καλούνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα  να 
προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία στην Γραμματεία του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας ταχυδρομικώς  ή με  ταχυμεταφορά (courier) απαραίτητα για τη 
τήρηση του προσωπικού τους μητρώου στο Τμήμα. 

1. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου 
Παιδείας  

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου 

3. Μία  (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (προαιρετικά) 

4. Πιστοποιητικό γεννήσεως (μόνο για τους άρρενες φοιτητές) 

Διεύθυνση Γραμματείας Τμήματος Φυσικοθεραπείας:  
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας 
Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας  
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω Αττικής  
Πανεπιστημιούπολη 1 (Άλσος Αιγάλεω) (κτίριο Κ6, γραφείο 015). 
 

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά 
με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αποστολή του 
πιστοποιητικού διαγραφής αποστέλλεται υπηρεσιακά από τα Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα.   

Η χορήγηση των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, θα 
πραγματοποιηθεί με αποστολή μέσω του αριθμού κινητού τηλεφώνου ή του email που 
δήλωσε ο πρωτοετής φοιτητής κατά την  εγγραφή του  στο Υπουργείο Παιδείας. 

Μετά την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να 
αιτηθούν χορήγηση πιστοποιητικών. Το αίτημα υποβάλλεται  ηλεκτρονικά μέσω του 
email του Πανεπιστημίου που χορηγήθηκε σε κάθε φοιτητή με την αποστολή κωδικών 

πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας physio@uniwa.gr. Στο 
αίτημα αναγράφεται υποχρεωτικά  ονοματεπώνυμο - αριθμός μητρώου και περιγραφή 
του αιτήματος και εν συνεχεία τα πιστοποιητικά αποστέλλονται  ηλεκτρονικά.  

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής 
Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης 

ηλεκτρονικής εγγραφής (22 έως 29/09/2020) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά 

(courier) ή ταχυδρομικώς  στη γραμματεία του Τμήματος   τη σχετική βεβαίωση 

ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. 

Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν 

βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν 

σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.  
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