
 

 

 

 

 

 

EN ISO 9001:2008 

No. : 010140190 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΝΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των εισαγομένων που υπέβαλαν 

ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής  στο Υπουργείο Παιδείας θα πραγματοποιηθεί  με 

τις κατωτέρω διαδικασίες. 

 Είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες (επιδεικνύοντας την αστυνομική τους 

ταυτότητα)  ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  κατά τις 

ημερομηνίες  από 26/9 , 28/9 & 29/9/2017 και  τις ώρες 10 π.μ – 12.30 μμ στη 

Γραμματεία του Τμήματος (Κτίριο ΣΕΥΠ ισόγειο).  

  

 Οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν, τα εξής:  

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου 

 •Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής  από την ηλεκτρονική εφαρμογή του  

Υπουργείου Παιδείας  

• Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία  

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως  (μόνο για τους άρρενες, ελληνικής υπηκοότητας) 

 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ 

          

 Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα, η διαγραφή πραγματοποιήθηκε 

Υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση σας  κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σας.  

  

 Εναλλακτικά εκτός από την αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία του 

Τμήματος τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς, 

στη διεύθυνση της γραμματείας, ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & 

Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας, Αγ. Σπυρίδωνος ΤΚ. 12210 Αιγάλεω 

Αττικής (σφραγίδα ταχυδρομείου 29/9/2017). Στην περίπτωση αυτή, η 

εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της 

υπογραφής του φοιτητή από ΚΕΠ. 
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 Χορήγηση κωδικών πρόσβασης:  

 Η χορήγηση των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος, 

καθώς και των βεβαιώσεων σπουδών θα γίνει μετά την αντιπαραβολή των 

δικαιολογητικών από τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας. 

 Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη 

Γραμματεία του  Τμήματος για την παραλαβή των κωδικών, οι φοιτητές θα πρέπει 

να απευθυνθούν στο ΚΕΠ, υποβάλλοντας θεωρημένη (για τη γνησιότητα της 

υπογραφής τους) αίτηση προς τη Γραμματεία του  

 Τμήματος, προκειμένου να τους χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης. Οι 

κωδικοί πρόσβασης είναι απαραίτητοι για την αίτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας 

(πάσο), τη δήλωση συγγραμμάτων, τις αιτήσεις μετεγγραφών κ.α 

 

 Χρήσιμες πληροφορίες: 

              

           Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

(Προπτυχιακές Σπουδές – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Πρόγραμμα Α΄ εξαμήνου) 

          Οι δηλώσεις μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου  γίνονται αυτόματα από τη Γραμματεία 

του Τμήματος.  

 Πληροφορίες  για τη  σίτιση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος  

 www. teiath.gr  (Διοικητικές Υπηρεσίες – Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών & 

Σπουδαστικής Μέριμνας – Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας) 

           

 Η υποδοχή των νεοεισαχθέντων και οι εγγραφές τους στα εργαστήρια θα 

πραγματοποιηθούν μετά από σχετικές ανακοινώσεις.   

  

 Το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας σας εύχεται Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά! 

 


