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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τις ημερομηνίες εγγραφής πρωτοετών φοιτητών  

στο ΠΤΔΕ 

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα 
αποκλειστικά εξ αποστάσεως στο διάστημα 29 Σεπτεμβρίου έως 10 

Οκτωβρίου 2020.  

Οι φοιτητές μπορούν να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία με 

δύο τρόπους: 

α) σαρωμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (gramptde@edc.uoc.gr)  

ή με εξουσιοδοτημένο να παραλάβει τους κωδικούς κούριερ και χρέωση δική τους 

(Διεύθυνση: Γραμματεία Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνο, ΤΚ. 74100, τηλ. 28310 77594-5, 77634)    

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα ακόλουθα:   

1 Η εκτυπωμένη αίτηση προεγγραφής που υπέβαλαν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής τους. 

2 Αίτηση εγγραφής στο Τμήμα (υπάρχει στον σύνδεσμο 

http://ptde.edc.uoc.gr/page/ χρησιμα-εντυπα) 

3 Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου 

4 Φωτοτυπία Ταυτότητας 

5 Βεβαίωση ΑΜΚΑ  

6 Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας (όχι φωτογραφίες τραβηγμένες 

από τους ίδιους)  

7 Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ  

8 Διαγραφή από προηγούμενο τμήμα (εφόσον ήταν γραμμένοι σε άλλο 

τμήμα) 
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Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την αποστολή από τη Γραμματεία του προσωπικού 

κωδικού πρόσβασης του φοιτητή με τον οποίο θα έχει πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές 

Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες (απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αίτηση μετεγγραφής, 

αίτηση σίτισης/στέγασης, δηλώσεις μαθημάτων, κ.α.).  

Οι κωδικοί αυτοί είναι απολύτως προσωπικοί και αποτελούν προσωπικό δεδομένο 

του φοιτητή. 

Η αποστολή των κωδικών από τη Γραμματεία στον δικαιούχο μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους: 

(α) είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην προσωπική ηλεκτρονική 

διεύθυνση του φοιτητή (αυτή που έχει δηλώσει στην προεγγραφή του στο Υπουργείο 

Παιδείας) 

(β) είτε μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών (κούριερ) που έχει χρησιμοποιήσει ο 

ενδιαφερόμενος για να αποστείλει τα δικαιολογητικά.  

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η εξουσιοδότηση σε κούριερ το κείμενο που θα 

πρέπει να αναγράφεται είναι το εξής:  

«Εξουσιοδοτώ τον υπάλληλο κούριερ να παραλάβει τους κωδικούς από τη 

Γραμματεία και να τους επιδώσει στον εντολέα του με επίδειξη της αστυνομικής 

του ταυτότητας» και να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

 


