
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Γεωγραφίας! Όλοι και όλες στο Τμήμα είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενες και χαρούμενοι που θα σας υποδεχτούμε σύντομα 
στη Μυτιλήνη και στο Τμήμα μας. Στη συνέχεια θα σας δώσουμε μερικές 
συμβουλές και οδηγίες για να γίνει πιο εύκολα η εγγραφή σας, η δήλωση 
μαθημάτων για το 1ο εξάμηνο και να ξεκινήσετε και τις παρακολουθήσεις 
των μαθημάτων σας.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά…

Προτείνουμε να ξεκινήσετε τη γνωριμία σας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
μελετώντας προσεκτικά τον παρακάτω οδηγό εισακτέων Πρωτοετών.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ : https://www.aegean.gr/%CE%BF
%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CF
%83%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF
%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD/

Όπως θα δείτε και εκεί, πρέπει να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο 
τμήμα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία 
του Τμήματος Γεωγραφίας αυτοπροσώπως ή να αποστείλετε 
ταχυδρομικά ή με courier τα δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας (βήμα 2) 
(https://www.aegean.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE
%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE
%AC-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%81%CE
%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82)

Μόλις γίνει αυτό η Γραμματεία θα κάνει την ταυτοποίηση και θα 
ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, μπορείτε να προχωρήσετε στη δημιουργία 
και παραλαβή κωδικών (Βήμα 3) https://www.aegean.gr/%CF%80%CE
%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CE%BA%CF
%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD

Αμέσως μόλις παραλάβετε τους κωδικούς (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ) θα πρέπει να τους φυλάξετε προσεκτικά.
Οι κωδικοί αυτοί είναι απαραίτητοι για :
1. Την πρόσβαση στο ακαδημαϊκό σας email (http://webmail.aegean.gr/). 

Μέσω του ακαδημαϊκό σας email γίνεται αποκλειστικά η επικοινωνία 
σας με  την Γραμματεία της Γεωγραφίας, τα μέλη ΔΕΠ και γενικά με 
τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

2. Την πρόσβαση στο universis ,δηλαδή την εφαρμογή μέσω της οποίας 
κάνετε αίτηση στη Γραμματεία της σχολής για Πιστοποιητικό 
Φοιτητικής Κατάστασης για οιαδήποτε νόμιμη χρήση ή για 
φορολογική χρήση ή για στρατολογική χρήση(για τα αγόρια) 
(https://uni-student.aegean.gr/). Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά 
τις οδηγίες για την ηλεκτρονική υπηρεσία εξυπηρέτησης  φοιτητών 
που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
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https://ype.aegean.gr/images/docs/Universis/student/universis_student
.pdf

3. Την αίτηση απόκτησης φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) 
(http://academicid.minedu.gov.gr/)

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και να εξεταστείτε στα μαθήματα 
του Α΄ εξαμήνου θα πρέπει να εγγραφείτε στο χειμερινό εξάμηνο 2022-
2023 και να δηλώσετε τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου. 
Τα μαθήματα ξεκινούν στις 3 Οκτώβρη 2022 και θα πρέπει να είστε εδώ 
τότε. Η περίοδος δηλώσεων για το τμήμα Γεωγραφίας θα είναι 5 με 20 
Οκτωβρίου 2022. Θα ενημερωθείτε με μήνυμα που θα λάβετε στο 
ακαδημαϊκό σας ταχυδρομείο πότε ακριβώς θα είναι η περίοδος των 
δηλώσεων καθώς και οδηγίες σχετικά με τις δηλώσεις των μαθημάτων. 
Παρακαλώ να διαβάσετε πολύ προσεχτικά τις οδηγίες δήλωσης των 
μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 22-23, τις οποίες μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα του τμήματος Γεωγραφίας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ και Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΠΣ
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