[ΥΠ.Π.Ε.Θ. ‐ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ] Απαντηση στο ερωτημα σας

Θέμα: [ΥΠ.Π.Ε.Θ. ‐ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ] Απάντηση στο ερώτημά σας
Από: no‐reply@minedu.gov.gr
Ημερομηνία: 9/11/2015 10:57 πμ
Προς: dimiakov@admin.teithe.gr
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by babel.noc.teithe.gr (Pos ix) with ESMTP id EF7B75C05FD for <dimiakov@admin.teithe.gr>; Mon, 9 Nov 2015 10:57:59 +0200
(EET)
X‐Virus‐Scanned: Debian amavisd‐new at apollon.noc.teithe.gr
Received: from babel.noc.teithe.gr ([127.0.0.1]) by localhost (apollon.noc.teithe.gr [127.0.0.1]) (amavisd‐new, port 10024) with ESMTP id 3Admd31VyNTD for
<dimiakov@admin.teithe.gr>; Mon, 9 Nov 2015 10:57:56 +0200 (EET)
Received: by babel.noc.teithe.gr (Pos ix, from userid 1002) id 240A55C0AF4; Mon, 9 Nov 2015 10:57:56 +0200 (EET)
Received: from mgmt.winpla orm.grnet.gr (mgmt.winpla orm.grnet.gr [83.212.4.100]) by babel.noc.teithe.gr (Pos ix) with ESMTP id 001F15C05FD for
<dimiakov@admin.teithe.gr>; Mon, 9 Nov 2015 10:57:51 +0200 (EET)
Received: from web01 ([127.0.0.1]) by mgmt.winpla orm.grnet.gr with Microso SMTPSVC(7.5.7601.17514); Mon, 9 Nov 2015 10:57:42 +0200
Ταυτότητα μηνύματος: <WEB01sdjicaRwdURCyt000117f6@mgmt.winpla orm.grnet.gr>
X‐OriginalArrivalTime: 09 Nov 2015 08:57:42.0335 (UTC) FILETIME=[B17524F0:01D11ACC]
Return‐Path: no‐reply@minedu.gov.gr
MIME‐Version: 1.0
Content‐Type: text/plain; charset=u ‐8
Content‐Transfer‐Encoding: base64
X‐An virus: avast! (VPS 151108‐1, 08/11/2015), Inbound message
X‐An virus‐Status: Clean
Σχετικά με το ερώτημά σας
Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ακαδημαικής ταυτότητας φοιτητών.
Αναλυτικά σας αναφέρω ότι στις συχνές ερωτήσεις αριθμός 19 αναφέρει ότι απαραίτητη είναι η προσκόμιση δήλωσης απώλειας ή κλοπής από την αστυνομία ως το μόνο
δικαιολογητικό από τον φοιτητή.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν υπάρχει άλλος έγγραφος τρόπος δήλωσης της απώλειας ή κλοπής της ακαδημαικής ταυτότητας από τον φοιτητή (πχ αν μπορεί με
υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής κτλ) προκειμένου να ενημερώσουμε επί του θέματος τους φοιτητές του Τμήματος μας.
η απάντηση είναι η εξής:
Σε περιπτώσεις απώλειας/κλοπής θα πρέπει ο φοιτητής να σας προσκομίσει σχετική δήλωση από την αστυνομία, ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή της ακαδημαϊκής
ταυτότητας στον δικαιούχο φοιτητή σε περίπτωση εύρεσής της.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η δήλωση της απώλειας/κλοπής στην αστυνομία, μπορείτε να δεχτείτε σχετική επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του
φοιτητή από λοιπούς δημόσιους φορείς.
Στη διάθεσή σας,
Γραφείο Αρωγής Χρηστών

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το e‐mail αυτό σας αποστέλλεται από το Online HelpDesk της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
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[ΥΠ.Π.Ε.Θ. ‐ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ] Απαντηση στο ερωτημα σας

Παρακαλούμε MHN απαντήσετε σε αυτό το e‐mail.
Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο σύνδεσμο http://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx
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[ΥΠ.Π.Ε.Θ. ‐ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ] Απαντηση στο ερωτημα σας

Θέμα: [ΥΠ.Π.Ε.Θ. ‐ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ] Απάντηση στο ερώτημά σας
Από: no‐reply@minedu.gov.gr
Ημερομηνία: 11/11/2015 1:58 μμ
Προς: dimiakov@admin.teithe.gr
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by babel.noc.teithe.gr (Pos ix) with ESMTP id 5F4CC5C01FF for <dimiakov@admin.teithe.gr>; Wed, 11 Nov 2015 13:58:40 +0200
(EET)
X‐Virus‐Scanned: Debian amavisd‐new at apollon.noc.teithe.gr
Received: from babel.noc.teithe.gr ([127.0.0.1]) by localhost (apollon.noc.teithe.gr [127.0.0.1]) (amavisd‐new, port 10024) with ESMTP id 7Djs2AXQ5e26 for
<dimiakov@admin.teithe.gr>; Wed, 11 Nov 2015 13:58:36 +0200 (EET)
Received: by babel.noc.teithe.gr (Pos ix, from userid 1002) id 8A2785C02F2; Wed, 11 Nov 2015 13:58:36 +0200 (EET)
Received: from mgmt.winpla orm.grnet.gr (mgmt.winpla orm.grnet.gr [83.212.4.100]) by babel.noc.teithe.gr (Pos ix) with ESMTP id EF2505C01FF for
<dimiakov@admin.teithe.gr>; Wed, 11 Nov 2015 13:58:31 +0200 (EET)
Received: from web01 ([127.0.0.1]) by mgmt.winpla orm.grnet.gr with Microso SMTPSVC(7.5.7601.17514); Wed, 11 Nov 2015 13:58:22 +0200
Ταυτότητα μηνύματος: <WEB01wVlmFjvAwhFj3N000180ca@mgmt.winpla orm.grnet.gr>
X‐OriginalArrivalTime: 11 Nov 2015 11:58:22.0139 (UTC) FILETIME=[434F78B0:01D11C78]
Return‐Path: no‐reply@minedu.gov.gr
MIME‐Version: 1.0
Content‐Type: text/plain; charset=u ‐8
Content‐Transfer‐Encoding: base64
X‐An virus: avast! (VPS 151110‐1, 10/11/2015), Inbound message
X‐An virus‐Status: Clean
Σχετικά με το ερώτημά σας
Σε συνέχεια του ερωτήματος μας από 06/11/2015 για το οποίο λάβαμε απάντηση παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν η προσκόμιση βεβαίωσης δήλωσης κλοπής ή
απώλειας από την αστυνομία για την απώλεια ακαδημαικής ταυτότητας είναι απαραίτητη και για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις
υποχρεώσεις τους και καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να καταστούν πτυχιούχοι. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν στις περιπτώσεις αυτές γίνεται
δεκτή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 για τη δήλωση απώλειας ως δικαιολογητικό.
Σας παραθέτουμε το ερώτημα μας στο οποίο τέθηκε στην υπηρεσία σας την 06/11/2015 καθώς και την απάντηση σας
Σχετικά με το ερώτημά σας
Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ακαδημαικής ταυτότητας φοιτητών.
Αναλυτικά σας αναφέρω ότι στις συχνές ερωτήσεις αριθμός 19 αναφέρει ότι απαραίτητη είναι η προσκόμιση δήλωσης απώλειας ή κλοπής από την αστυνομία ως το μόνο
δικαιολογητικό από τον φοιτητή.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν υπάρχει άλλος έγγραφος τρόπος δήλωσης της απώλειας ή κλοπής της ακαδημαικής ταυτότητας από τον φοιτητή (πχ αν μπορεί με
υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής κτλ) προκειμένου να ενημερώσουμε επί του θέματος τους φοιτητές του Τμήματος μας.
η απάντηση είναι η εξής:
Σε περιπτώσεις απώλειας/κλοπής θα πρέπει ο φοιτητής να σας προσκομίσει σχετική δήλωση από την αστυνομία, ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή της ακαδημαϊκής
ταυτότητας στον δικαιούχο φοιτητή σε περίπτωση εύρεσής της.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η δήλωση της απώλειας/κλοπής στην αστυνομία, μπορείτε να δεχτείτε σχετική επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του
φοιτητή από λοιπούς δημόσιους φορείς.
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[ΥΠ.Π.Ε.Θ. ‐ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ] Απαντηση στο ερωτημα σας

Στη διάθεσή σας,
Γραφείο Αρωγής Χρηστών
η απάντηση είναι η εξής:
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής και για τις οποίες σας ενημερώσαμε με προηγούμενη
απάντηση, ισχύουν για όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως αν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους ή όχι.
Στη διάθεσή σας,
Γραφείο Αρωγής Χρηστών

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το e‐mail αυτό σας αποστέλλεται από το Online HelpDesk της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Παρακαλούμε MHN απαντήσετε σε αυτό το e‐mail.
Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο σύνδεσμο http://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx
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