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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2016, που εισήχθησαν στο ΤΕΙ Αθήνας ΤΜΗΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ και 

ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, θα 

πρέπει να προσέλθουν, με την ταυτότητά τους, στη Γραμματεία του Τμήματος (είτε αυτοπροσώπως 

είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο) για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας την 

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 ή την Τετάρτη  28 Σεπτεμβρίου 2016 κατά τις ώρες 10 π.μ. 

– 12:30 μ.μ. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει προσκομίζουν είναι τα εξής: 

• Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, μετά 

την υποβολή της 

• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 

• Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους άρρενες 

πρωτοετείς ελληνικής υπηκοότητας) 

• Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας 

Οι φοιτητές που δεν μπορούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία μπορούν να 

αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της γραμματείας του  

Τμήματος ΤΕΙ Αθήνας, ΣΕΥΠ, Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 

Αιγάλεω  Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου 30-9-2016). Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση 

εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή. 

 Η χορήγηση των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς 

και των βεβαιώσεων σπουδών θα γίνει μετά την αντιπαραβολή των δικαιολογητικών με τους πίνακες 

του Υπουργείου Παιδείας για την ολοκλήρωση της εγγραφής. 

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία 

του Τμήματος για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο 

φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για 

τη γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με αντίγραφο της 

ταυτότητας του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης. Οι κωδικοί 

πρόσβασης είναι απαραίτητοι για την αίτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πασο), την παραγγελία 

συγγραμμάτων κ.α. 

Παραλαβή και παράδοση εγγράφων στην Γραμματεία του Τμήματος (Κ4.001). 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

 


