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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε 2021-2022 

Σας ενημερώνουμε ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών οι επιτυχόντες που 

υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, θα πρέπει έως την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 να 

αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

g-fwsd@uth.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:   

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού  

Β. Γρίβα 11-13, 43100 Καρδίτσα 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

1. Την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής (αρχείο PDF), που υποβλήθηκε στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών 

εγγραφών του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (ότι έχει δηλωθεί στην 

ηλεκτρονική εγγραφή, και οι δύο όψεις). 

3. Φωτοτυπία του ΑΜΚΑ (μπορείτε να τον αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.amka.gr). 

4. Βεβαίωση διαγραφής ή αποφοιτήριο για τους φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλα Τμήματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και λόγω αμέλειας, δεν αιτήθηκαν τη διαγραφή τους από τα 

Τμήματα αυτά κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή. 

Όσοι από τους πρωτοετείς βρίσκονται ήδη στην Καρδίτσα και αδυνατούν να στείλουν e-mail, μπορούν να 

προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Σε περίπτωση που δεν έχετε συμπληρώσει το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική 

εγγραφή στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορείτε να ακολουθήσετε τον 

παρακάτω σύνδεσμο: https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp  

Μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή των προαναφερόμενων δικαιολογητικών από τη Γραμματεία δεν θα 

είναι δυνατή η έκδοση βεβαιώσεων σπουδών για τους πρωτοετείς. 

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι δεν έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή για οποιοδήποτε λόγο, έχουν δικαίωμα να 
υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματός τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 
ήτοι μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου 2021. 

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας για 
σημαντικές ενημερώσεις που ενδεχομένως σας αφορούν. 
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