Αθήνα 20/09/22
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΓΕΛ,ΕΠΑΛ, 90%,10% ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023
Καλούνται οι επιτυχόντες φοιτητές με πανελλαδικές εξετάσεις (ΓΕΛ,
ΕΠΑΛ, 90%,10% και με την ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών της
μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης) για το ακαδημαϊκό έτος 20222023, να καταθέσουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
https://eprotocol.uoa.gr (σύνδεση μέσω taxisnet (υποχρεωτικά) ΕΩΣ 27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 τα κάτωθι δικαιολογητικά: (για την ολοκλήρωση
της εγγραφής τους)
1. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπογεγραμμένη.
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον δεν
διαθέτουν Ελληνική ταυτότητα)
3. Πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο δήμου
των Ν. Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου ή μετεγγραφής σε άλλο Δήμο (ΜΟΝΟ
για τους Έλληνες της Μουσουλμανικής μειονότητας).
Για να συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ μεταβείτε στον ιστότοπο
https://eprotocol.uoa.gr/login και επιλέγετε τη Σύνδεση με τους
προσωπικούς κωδικούς taxisnet που διαθέτετε, θα οδηγηθείτε στην
Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ και θα επιλέξετε τη
Νέα Αίτηση όπου στην επιλογή συμπληρώνετε την Αίτηση για φοιτητικά
Θέματα, με την επιλογή 10. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρωτοετών α.
Δημιουργία Αίτησης ΠΡΟΣ (Αποστολέας): “ Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης ‘’. β. Επισυναπτόμενα έγγραφα: θα επισυνάψετε
τα σκαναρισμένα (ΠΡΟΣΟΧΗ να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε μορφή pdf

και ΟΧΙ φωτογραφίες από κινητές συσκευές για να είναι ευδιάκριτα)
αντίγραφα των δικαιολογητικών που σας έχουν ζητηθεί. Και μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας θα κάνετε Υποβολή. H αίτηση σας σε κάθε
περίπτωση, θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου με εσωτερική διαδικασία.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής δεν μπορεί να υποβάλει την
αίτηση μέσω του eprotocol.uoa.gr, μπορεί να προσέλθει στη
Γραμματεία του Τμήματος (Ναυαρίνου 13α, ισόγειο), τη Δευτέρα 269-2022 και την Τρίτη 27-9-2022 , και ώρες 10.30 π.μ έως 13.30 π.μ,
διεύθυνση: Ναυαρίνου 13α, TK 10680, Αθήνα, ισόγειο Γραμματεία
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τηλέφωνο
επικοινωνίας:210-3688007. (αρμόδια διοικ. Υπάλληλος κ. Μαρίνα
Σοϊλέδη)

Από τη Γραμματεία του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης

