Ηιεθηξνληθή Υπεξεζία Απόθηεζεο Αθαδεκαϊθήο Ταπηόηεηαο
http://academicid.minedu.gov.gr/
Απφ ηηο 24/09/2012 νη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο φισλ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ θαη ΤΕΙ ηεο ρψξαο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο
γηα έθδνζε λέαο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο.
Η λέα ηαπηφηεηα δηαζέηεη ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά κεραληθήο αληνρήο, θαη αζθάιεηαο έλαληη
πιαζηνγξαθίαο. Επηπιένλ, έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα έρεη ηζρχ γηα φζα έηε δηαξθεί ε
θνηηεηηθή ηδηφηεηα, θαη λα θαιχπηεη πνιιαπιέο ρξήζεηο, επηπιένλ ηνπ Φνηηεηηθνχ Εηζηηεξίνπ
(Πάζν). Οη ηαπηφηεηεο ζα παξαδίδνληαη ζην ζεκείν παξαιαβήο πνπ ζα έρεη επηιέμεη ν θάζε
θνηηεηήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Οη λέεο ηαπηφηεηεο αλαγξάθνπλ ηελ αθξηβή πεξίνδν ηζρχνο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Φνηηεηηθνχ
Εηζηηεξίνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δε δηθαηνχηαη Φνηηεηηθφ Εηζηηήξην, ε θάξηα
επέρεη ζέζε απιήο ηαπηφηεηαο.
Επηπιένλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Υγείαο, παξέρεηαη άιιε κία θνηλσληθή ππεξεζία.
Κάζε θνηηεηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δειψλεη ηπρφλ αιιεξγίεο ηηο νπνίεο έρεη, θαζψο
θαη αλ είλαη ή επηζπκεί λα γίλεη δσξεηήο νξγάλσλ. Η δήισζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ,
θαζψο θαη ε αλαγξαθή ηνπο ζηελ Αθαδεκατθή Ταπηφηεηα είλαη θαζαξά πξναηξεηηθή. Μεηά
ηελ εθηχπσζε ηεο Αθαδεκατθήο Ταπηφηεηαο ηα ζρεηηθά κε ηηο αιιεξγίεο θαη ηε δσξεά
νξγάλσλ ζηνηρεία δηαγξάθνληαη απφ ην Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα.
Κάζε Ίδξπκα κπνξεί επίζεο λα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο ηαπηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ
ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ.
Η Ηιεθηξνληθή Υπεξεζία Απφθηεζεο Αθαδεκατθήο Ταπηφηεηαο παξέρεηαη απφ ην Υπνπξγείν
Παηδείαο, Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ
Εζληθνχ Δηθηχνπ Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (ΕΔΕΤ).

Αηηήζεηο
http://academicid.minedu.gov.gr/Applications
Αηηήζεηο γηα Αθαδεκατθή Ταπηφηεηα δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ φινη νη θνηηεηέο ησλ Α.Ε.Ι.
ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, ηζρχ θαη Δειηίνπ Εηδηθνχ Εηζηηεξίνπ, γηα λα δηθαηνχληαη ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία εθπηψζεηο, ζα έρνπλ κφλν νη Αθαδεκατθέο
Ταπηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ Α.Ε.Ι.:
α) πιήξνπο θνίηεζεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ ΑΕΙ
γηα φζα έηε απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα πνπδψλ
πξνζαπμεκέλα θαηά δχν (2) έηε.
β) κεξηθήο θνίηεζεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ ΑΕΙ
γηα δηπιάζηα έηε απφ φζα απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ.
γ) δεχηεξνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ δελ είλαη ήδε θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ γηα φζα έηε
δηαξθεί ε θνίηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ελδεηθηηθφ πξφγξακκα δεχηεξνπ θχθινπ
ζπνπδψλ.

1

δ) ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ δελ είλαη ήδε θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ γηα ηέζζεξα (4)
έηε απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο.
ε) θξαηψλ κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίησλ θξαηψλ, νη νπνίνη ζπνπδάδνπλ ζε
εκεδαπφ ΑΕΙ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο
«Erasmus» γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε θνίηεζή ηνπο ζην εκεδαπφ ΑΕΙ.
ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθνπή ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα παχζε ηνπ
δηθαηψκαηνο θαηνρήο ηεο Αθαδεκατθήο Ταπηφηεηαο, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη
λα επηζηξέθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο.

Πξνζεζκίεο
http://academicid.minedu.gov.gr/Deadline
Οη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε γηα απφθηεζε αθαδεκατθήο
ηαπηφηεηαο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Η αθαδεκατθή ηαπηφηεηα ζα
βξίζθεηαη ζην ζεκείν παξάδνζεο εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο
αίηεζεο ηνπ θνηηεηή απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο.
Η αθαδεκατθή ηαπηφηεηα ζα παξακέλεη ζην ζεκείν παξάδνζεο γηα δχν κήλεο απφ ηελ εκέξα
ηεο εθηχπσζήο ηεο θαη ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πξνο ην θνηηεηή. Σε πεξίπησζε πνπ ν
δηθαηνχρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ παξαιαβή ηεο ηαπηφηεηαο εληφο ησλ δχν κελψλ, ε αίηεζή
ηνπ ζα ζεσξείηαη άθπξε. Εάλ ν θνηηεηήο επηζπκεί λα παξαιάβεη ηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα
κεηά ην πέξαο ησλ δχν κελψλ, ηφηε ππνβάιιεη λέα αίηεζε θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
απφ ηελ αξρή.

Δηαδηθαζία Υπνβνιήο Αίηεζεο
http://academicid.minedu.gov.gr/Procedure
Είζνδνο ζην ζύζηεκα θαη ζπκπιήξωζε αηνκηθώλ ζηνηρείωλ
1. Φνηηεηέο πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ
Γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή αίηεζε ρνξήγεζεο αθαδεκατθήο
ηαπηφηεηαο απφ έλαλ θνηηεηή ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ απαηηνχληαη νη θσδηθνί
πξφζβαζεο (username - password) πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο
απφ ην νηθείν Τκήκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Ιδξχκαηνο
ζην νπνίν αλήθεη.
Σε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δελ έρεη ιάβεη ηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο θαζψο θαη γηα
νπνηαδήπνηε άιια πξνβιήκαηα πξφζβαζεο, κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηφο ηνπ ή ζην Κέληξν Δηθηχσλ ηνπ Ιδξχκαηνο ηνπ.
Μεηά ηελ επηηπρή είζνδφ ηνπ ζην ζχζηεκα ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη ηελ
νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δηαπηζηψζεη νπνηνδήπνηε ιάζνο
ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ή ζην Κέληξν Δηθηχσλ ηνπ
Ιδξχκαηνο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζρεηηθή δηφξζσζε. Αθνινχζσο, ν θνηηεηήο ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ππφινηπα αηνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.
2. Φνηηεηέο δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ θύθινπ ζπνπδώλ
Οη θνηηεηέο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ δε ζα ζπλδένληαη ζην ζχζηεκα κε
ρξήζε ησλ θσδηθψλ ηνπο, αιιά ζα ζπκπιεξψλνπλ νη ίδηνη ηα αηνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο
δεηνχληαη. Kάζε δήισζε ηνπ θνηηεηή ζην πξφγξακκα επέρεη ζέζε Υπεχζπλεο Δήισζεο θαηά
ηελ έλλνηα θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.1599/1986, ζπλεπψο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη
ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, ψζηε ηα ζηνηρεία πνπ εηζάγνπλ λα είλαη αιεζή θαη επίθαηξα.
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Υπνβνιή Αίηεζεο θαη παξαιαβή Αθαδεκαϊθήο Ταπηόηεηαο
Πξνηνχ ν θνηηεηήο πξνβεί ζηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα
δηαβάζεη θαη λα απνδερζεί ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη θνηηεηέο δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ θύθινπ ζπνπδώλ, νη νπνίνη είραλ δεκηνπξγήζεη
ινγαξηαζκό ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα θαηά ην πξνεγνύκελν αθαδεκαϊθό έηνο
γηα ηελ Απόθηεζε Δειηίνπ Εηδηθνύ Εηζηηεξίνπ, δε ζα εγγξάθνληαη εθ λένπ, αιιά ζα
εηζέξρνληαη ζην ζύζηεκα κε ηα ίδηα ζηνηρεία εηζόδνπ (Όλνκα Φξήζηε, Κωδηθόο
Πξόζβαζεο) πνπ είραλ επηιέμεη θαηά ην πξνεγνύκελν αθαδεκαϊθό έηνο. Σηε
ζπλέρεηα, ζα βιέπνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο πξνζπκπιεξωκέλα, βάζεη ηεο πεξπζηλήο
αίηεζεο πνπ είραλ ππνβάιεη, ηα νπνία ζα κπνξνύλ λα επεμεξγάδνληαη πξηλ ηελ
ππνβνιή ηεο λέαο αίηεζεο.
Φνηηεηέο πνπ θαηά ην πξνεγνχκελν αθαδεκατθφ έηνο δελ είραλ ππνβάιεη αίηεζε ζα πξέπεη
αξρηθά λα εηζάγνπλ ηα αηνκηθά θαη αθαδεκατθά ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ θαη έπεηηα λα
αθνινπζήζνπλ, φπσο θαη νη ππφινηπνη θνηηεηέο, ηα εμήο βήκαηα:
1. Μεηαθφξησζε αξρείνπ κε ηελ πξνζσπηθή θσηνγξαθία ηνπ θνηηεηή. Η θσηνγξαθία
ζα πξέπεη λα ηεξεί ηνπο παξαθάησ θαλφλεο:
o Οη δηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 240 x 240 pixels
o Ο ηχπνο ηεο θσηνγξαθίαο πξέπεη λα είλαη jpg
o Τν κέγεζνο ηεο θσηνγξαθίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2MB
H θσηνγξαθία ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηε, έγρξσκε, ζε νπδέηεξν θφλην θαη λα
απεηθνλίδεη επθξηλψο κφλν ην πξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ θνηηεηή. Η θσηνγξαθία
απηή ζα εθηππσζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα ηνπ
θνηηεηή. Οη θνηηεηέο πνπ είραλ αλεβάζεη θσηνγξαθία θαηά ηελ αίηεζε ηεο
πξνεγνχκελεο αθαδεκατθήο ρξνληάο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ίδηα ή λα
επηιέμνπλ δηαθνξεηηθή.
2. Επηινγή ηνπ ζεκείνπ παξάδνζεο ηεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο. Σεκεία παξάδνζεο
ζα ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Ειιάδαο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη ηκήκα Α.Ε.Ι..
3. Επηζθφπεζε ηεο αίηεζεο θαη νξηζηηθή ππνβνιή ηεο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν
θνηηεηήο ζα πεξηκέλεη ην ζρεηηθφ έιεγρφ ηεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηφο ηνπ
θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε.
4. Εηδνπνίεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θνηηεηή κε sms ή e-mail ή απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ
ινγαξηαζκφ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ άθημε ηεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο
ζην ζεκείν παξάδνζεο πνπ έρεη επηιέμεη, κφιηο απηή γίλεη δηαζέζηκε.
5. Παξαιαβή ηεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο. Ο θνηηεηήο θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο
εηδνπνίεζεο ζα κεηαβαίλεη απηνπξνζψπσο ζην ζεκείν παξάδνζεο θαη ζα
παξαιακβάλεη ηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα, επηδεηθλχνληαο ηελ αζηπλνκηθή ηνπ
ηαπηφηεηα θαη αλαθέξνληαο ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηεο αίηεζήο ηνπ, ηνλ νπνίν ζα έρεη
ιάβεη κε sms θαη e-mail. Σε πεξίπησζε παξαιαβήο απφ ηξίην πξφζσπν ζα απαηηείηαη
λα επηδεηθλχεηαη ε ζρεηηθή λφκηκε εμνπζηνδφηεζε.
Σεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο απφ ην θνηηεηή, ε
αίηεζε επαλέθδνζήο ηεο ζα γίλεηαη θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ
Τκήκαηνο. Μεηά ηελ σο άλσ έγθξηζε ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη φπσο έρεη πεξηγξαθεί
παξαπάλσ.
Αλαιπηηθέο βήκα πξνο βήκα νδεγίεο κπνξείηε λα βξείηε εδψ.
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