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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ

vnoyprrIo ΠΑΙΔΕΙΑ! ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Βαθμός ΑσΦαλείας:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΤΟΜΕΑΙ

Να διατηΡ'lθεΙ μέχρι:

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑlόΕΥΙΗΣ

ΔΙΕγΘνΝΣΗ ίΠΟΥCιΩΝ ΚΑΙ ΦΟIΤΗΤιΚΗΣ ΜΕρlΜΝΑΣ

Βαθμός ΠροτεραιόιηταςεΞ. ΕπεlΓΟΝ

Αθήνα,

12·9·2012

Αρ. npωroK6λλou: Φ.S/10S47S/Β3

: Ανδρέα nαιτανδρέοu 37
: 15180 - Μαρούσι

Τ:ιχ. Δ/νση
Τ Κ.- Πόλη
1''10σελίδα

προε: Όλα τα ΠανΕπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι

11λ.

: http://www.minedu.gov.gr
; 210-3443465,210-3442312

E"all

: foitmer@mlnedu.gov.gr

Η.χ

: 210-3442365

κο-ι την ΑΣΠΑΙΤΕ

(μέσω FAX)

KOIN:

Ε.Δ.Ε.Τ Α.Ε.

(μέσω

FAX)

Θέμα: Έκδοση ακαδημα'ίκής ταυτότητας

Σας ΕνημΕρώνουμε
_

ότι από τις

24/912012

οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί

φοιτητές και οι

Ι,. τιοψήΦιοι διδάΙCΤOρες όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας θα μπορούν να uποβάλλοuv

r λΕκτρονικά

την αίτησή τους για την έκδοση της νέας ακαδημα'ίκής ταυτότητας στην

ηλεκτρονική

ζ'ιεύθυνση: http://academicid.minedu.goν.gr. Ειδικά Ί'ια τους πρωτοετε{ς φοιτητές, η αίτηση θα
ι ποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εΥγραΦής τους και αφου παραλάβουν τους κωδικούς
τ.ρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του οικείου ΑΕΙ.

Η νέα ταυτότητα θα ισχύει για όσα έτη υΦίσταται η φοιτητική ιδιότητα και θα καλύητει πολλαπλές
;.ρήσεις, πέραν του ΦΟl'l:ητικού εισιτηρίου (πάσο). Στην περίmωση που ο φοιτητής είναι δικαιουχος
οοιπ\τιl<ού

εισιτηρίου,

σύμφωνα με -την υπ' αριθ.

ι-πουργική αηόφαση, όπως ίΡοποποιήθηΚέ: και ισχύει,

Φ.S!114196!Β3!4-10-2012

(8' 2234)

κοινή

στην ακαδημα"ίκή '(αυτότητα θα αναΥρα.Φεται

t: ακριβής περίοδος ισχύος του δικαιωμαroς φοιτητικού εισιτηρίου, ενω σε διαΦσρετική nεΡlπτωση η

• άρία

θα επέχει θέση απλής ταυτότητας. Τα Ιδρυματα θα έχουν -cη δυνα{ότητα να αξΙΟΠΟlfισουv τις

γέες ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εΦαρμονών,

με στόχο την καλύτερη

t ξυπηρέτηση t'ων Φοιτητών τους.

"

ΟΙ αιτήσΕις {ων Φσιτητών για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας θα εΥκρίνονται ηλεκτρονικά

ι(ττό τους ηδη εξουσιοδοτημένους χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης δελτίου ειδικού
(ιοιτηρίου που έχουν οριστεί από τις ΓραμματεΙες των Τμημιhων και θα διαβιβάζονται κατόπιν στον

ιινάδcχο, ο οποίος εΧΕΙ Επιλεγεί με διεθνή διαγωνισμό ι για την εκτόπωση και διανομή τους στους
(.;ικαιούχους Φοιτητές. Εάν η Γραμματεία διαπιστώσει ότι μία αίτηση περιλαμβάνει ελλιπη ή ανακριβή

tϊΤοιχεία θα Επιοτρέφει την αίτηση με τις ανάλογες παρατηρήσεις προς TOv φοιτηπ), τφοι<ειμένοu
ΙΙUτός

VQ. την επανυποβάλει. Οι ταυτότητες θα παραλαμβάνονται από το σημείο παράδοσης του

(,ναδόχοu που θα. επιλέξει ο κάθε Φοιτητής, χωρίς καμία οικονομική Επιβάρυνση.

Σε 71Ερίιπωση απώλειας ή καταστροφης τη ακαδημαϊκης ταυτότητας, η αίτηση επανεκτύπωσηc; θα

ιιίνεται μόνο αιτ6 την οικεία Γραμματεία, με την συνυποβολή από τον Φοιτητή της σχετικής επίσημης
ι\εβαίωσης απώλεια.ς από Δημόσια Αρχή. Στην περίmωση αυτή ο φοιτητής θα επιβαρύνεται με ιΌ
,;όστος της επανεκτύπωσης της ταυτότητας.

εΦόσσν διαι<οπεΙ ή απωλΕσθεί η φοιτητική ιδιότηtα, ο φσιτητής υrι;OXΡEOίιται να παραδώσει την

. αυτότητα

στην Γραμματεία, η οποία σφείλει

vQ

δηλώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα την ακύρωση της

"αυτότητας και να προχωρήσει οε καταστροφή της, έΤ(Η ώστε να μην είναι πλέον αξιοποιήσιμη.
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ΕπισημαΙνοι,ιμε την ανάγκη τήρησης όλων των παραπάνω διαδικασιώνl έτσι ώστε οι Φοιτητές να
πcφαλάβουν έγκαιρα τις ταυτότητές και να ελαχιστοποιηθι::Ι η διοικητική επιβάΡIJVdη των

rr cιμματε ιών.
l

Για τεχνικές απορΙες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεοτε στο Γραφείο Αρωνής χρησιών του
ΘΝικού Δικτύου Έρευνας και Tεχvoλoyίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) (http://academicld.miπedu.gov.;r/Contact.aspx,
Τηλ.:

210 7724375).

Η προϊΙΤΑΜΕΝΗ TI-fI ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΗ ΖΗΓΡΑ

ΑΙ<ΡΙΒΕ.Σ λNlΊΓPAΦO
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':ι;1ωτ. Διανομή:

1)

Γραφείο κου ΓεΥΙΚΟιί Γραμματέα

2) Διεύθυνση Σπουδών και ΦOΙ1ηΤΙK~ς Μέριμυας

3) Δ~ύθυνη

τεχνολογικού ΤομΕCl Ανωτάτης ΕκαιτΙδΕυσης

