ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18
Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματός μας, ότι η εγγραφή
τους πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στη
δ/νση https://eregister.it.minedu.gov.gr, έως και την Πέμπτη 14/09/2017
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους θα πρέπει από τη Δευτέρα
25/09/2017 έως και την Τετάρτη 04-10-2017 και ώρες 10:00 π.μ. έως 12:00μ.μ. να
προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος και να προσκομίσουν τα παρακάτω:
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οποία θα την
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στο
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Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση δεν συμφωνούν με
τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (π.χ. δεν υπάρχει αριθμός
Δελτίου Ταυτότητας ή λάθος ημερομηνία γέννησης κλπ.), τότε πρέπει να προβείτε στην
άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων σας στα συστήματα του
Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ μέσω σχετικής αίτησης και να
προσκομίσετε την σχετική βεβαίωση. Αν δεν προβείτε στις παραπάνω ενέργειες, δεν
μπορεί να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.
Επίσης είναι υποχρεωτικό να έχετε συμπληρώσει το «Ατομικό Στατιστικό Δελτίο
Φοιτητή-Σπουδαστή 2017-17»
2. Την Αστυνομική τους Ταυτότητα
3. Απλή φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (χωρίς επικύρωση)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Για τους πρωτοετείς φοιτητές που δεν θα παρακολουθήσουν μαθήματα θα
μπορούν να στείλουν είτε σκαναρισμένα μέσω e-mail (optiki@teiwest.gr) είτε
ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Γραμματεία Τμήματος
Οπτικής και Οπτομετρίας, Ψαρών 6, 25100 Αίγιο, μέχρι και την Τετάρτη 04-10-2017
τα παρακάτω:
1. Τυπωμένη
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που
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https://eregister.it.minedu.gov.gr , υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής από αρμόδια αρχή
2. Απλή φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (χωρίς επικύρωση)
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας σταλούν στο e-mail που έχετε
δηλώσει στην αίτηση εγγραφή σας, βεβαιώσεις, κωδικοί για ακαδημαϊκή ταυτότητα
κλπ. Αν έχετε αλλάξει e-mail ή/και τηλέφωνα παρακαλώ να αναφέρετε τις αλλαγές.
Για οποιαδήποτε άλλη απορία παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του
Τμήματος στο optiki@teiwest.gr τηλ. 2691062850
Ιστοσελίδα τμήματος: optiki.teiwest.gr

