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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ Α.Ε 2022-2023 

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. ολοκληρώθηκαν την 

Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 και απομένει η διαδικασία της αποστολής ή προσκόμισης των 

δικαιολογητικών που απαιτούνται στη Γραμματεία του Τμήματος. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής οι 

επιτυχόντες/επιτυχούσες που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, θα πρέπει έως την Τρίτη 27 

Σεπτεμβρίου 2022 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. Βεβαίωση διαγραφής ή αποφοιτήριο για τους φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλα Τμήματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και δεν αιτήθηκαν τη διαγραφή τους από τα Τμήματα αυτά 

κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

Επιπρόσθετα των παραπάνω δικαιολογητικών, μόνο όσοι/ες εισάγονται με την ειδική κατηγορία των 

πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή στην εφαρμογή 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία επιπλέον και τα 

εξής: 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου 

από το οποίο αποφοίτησαν. 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από 

αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική 

απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από 

την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του 

Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας. 

3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 
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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 οποιονδήποτε λόγο, έχουν δικαίωμα να 
υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης, απευθείας προς τη 
Γραμματεία του Τμήματος εντός  αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ήτοι μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 
2022. 

Μαζί με την αίτηση εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την 
εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του 
γνήσιου αυτής, στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλει, είναι 
ακριβή και αληθή.     

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