
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-12

Σας  ενημερώνουμε  ότι  από  σήμερα  26/09/2011  ξεκινά  η  υποβολή  αίτησης 
από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για το φοιτητικό 
πάσο. Η διαδικασία πλέον θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
http://paso.minedu.gov.gr. Για την πρόσβαση στο σύστημα οι προπτυχιακοί 
φοιτητές θα χρειαστούν  username & password που τους χορηγεί το Τμήμα 
ενώ οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί δεν θα χρησιμοποιούν  username 
&  password από  το  τμήμα  αλλά θα  δημιουργούν  οι  ίδιοι  λογαριασμό στο 
σύστημα  και  θα  συμπληρώνουν  τα  ατομικά  στοιχεία  που  θα  τους 
ζητούνται.
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα θα βρείτε αρχείο με αναλυτικές πληροφορίες 
και οδηγίες για τη διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Κατά  την  αίτηση  θα  χρειαστεί  να  «ανεβάσετε»  στο  σύστημα 
φωτογραφία  σας  η  οποία  μπορεί  να  προέλθει  ακόμα  και  από 
οποιαδήποτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο . 

• Μπορείτε  να  παραλάβετε  το  πάσο  σε  σημεία  διανομής  που  σας 
εξυπηρετούν καλύτερα,  ακόμα  και  αν  αυτά  δεν  είναι  κοντά  στο 
Ίδρυμα  όπου  σπουδάζετε.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  φοιτητής 
ειδοποιείται μέσω email και κινητού τηλεφώνου για την παραλαβή 
του πάσο.

• Το  νέο  πάσο  έχει  τα  τελευταία  σύγχρονα  χαρακτηριστικά 
ασφαλείας:  δεν  μπορεί  να  αντιγραφεί και  είναι  ανθεκτικό στη 
χρήση.

• Στο  νέο  πάσο  τα  στοιχεία  του  δικαιούχου  αναγράφονται  και  με 
λατινικούς χαρακτήρες. 

• Το κόστος παραλαβής για το φοιτητή είναι 2,46 ευρώ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι φοιτητές:

• α)  Οι  φοιτητές  πλήρους  φοίτησης  του  πρώτου  κύκλου  σπουδών 
(προπτυχιακοί) που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη 
απαιτούνται  για  τη  λήψη  πτυχίου  σύμφωνα  με  το  ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

• β) Οι φοιτητές  του  δεύτερου κύκλου σπουδών (ΜΔΕ) που δεν  είναι 
ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή 
τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα του ΠΜΣ.

• γ) Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες) 
που  δεν  είναι  ήδη  κάτοχοι  διδακτορικού  τίτλου  για  τέσσερα  (4) 
έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

• δ) Οι φοιτητές-πολίτες  κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και 
τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια 
του  προγράμματος  κινητικότητας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
«Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

http://paso.minedu.gov.gr/

