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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ 

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, 

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (ΤΔΔ) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Οι εγγραφές των 
πρωτοετών φοιτητών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ. ολοκληρώθηκαν την 
Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 και απομένει η διαδικασία της αποστολής ή προσκόμισης 
των δικαιολογητικών που απαιτούνται στη Γραμματεία του Τμήματος. Για την εξυπηρέτησή 
σας και για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός, τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να 
αποσταλούν άμεσα και κατά προτίμηση με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: g-dnd@uth.gr, ή ταχυδρομικά (με υπηρεσία ταχυμεταφοράς courier - όχι 
συστημένη επιστολή) στη διεύθυνση «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμ. Διαιτολογίας και 
Διατροφολογίας, Αργοναυτών 1Γ, 42132, Τρίκαλα». Εναλλακτικά, όσοι από τους πρωτοετείς 
βρίσκονται ήδη στα Τρίκαλα και αδυνατούν να στείλουν email, μπορούν οι ίδιοι ή με νομίμως 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται 
παρακάτω και να προσέλθουν από την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 19 
Σεπτεμβρίου και από ώρα 9:00 μέχρι 12:00 στη Γραμματεία του Τμήματος (ο χάρτης με την 
τοποθεσία του ΤΔΔ βρίσκεται σε αυτό το σύνδεσμο). 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

1. Το αρχείο PDF της ηλεκτρονικής αίτησης που υποβλήθηκε στην εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών εγγραφών του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://eregister.it.minedu.gov.gr), όπως αυτό 
διατίθεται στην εφαρμογή με την ολοκλήρωση της οριστικής υποβολής. 

2. Ευκρινής απλή φωτοτυπία ή φωτογραφία της αστυνομικής ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου (ότι έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική σας εγγραφή, και οι δύο όψεις). 

3. Βεβαίωση διαγραφής ή αποφοιτήριο για τους φοιτητές οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι σε άλλα Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και, λόγω 
αμέλειας, δεν αιτήθηκαν τη διαγραφή τους από τα Τμήματα αυτά κατά την 
ηλεκτρονική τους εγγραφή. 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: 
Πληροφορίες: 
Τηλ.: 
Fax:  
E-mail: 
Ηλ. Δ/νση: 

Αργοναυτών 1Γ',  42132, Τρίκαλα 
Ε. Πιτυρίγκας  
24310 - 23602 
24310 - 23672 
g-dnd@uth.gr 
www.dnd.uth.gr  

Τρίκαλα, 13-09-2022 
 

mailto:g-dnd@uth.gr
http://bit.ly/2LilA1S
https://eregister.it.minedu.gov.gr/
mailto:evrpit@teilar.gr
http://www.dnd.uth.gr/
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: 
 
Επιπρόσθετα των παραπάνω δικαιολογητικών, μόνο όσοι/ες εισάγονται με την ειδική 

κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει την 
ηλεκτρονική εγγραφή στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα 
πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία (με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω) 
επιπλέον και τα εξής: 

 
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή 

αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησαν. 

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει 
εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές 
συστήνονται  κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. 
Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την 
Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική 
απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του 
Υπουργείου Υγείας. 
 

Επίσης ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες ότι τις επόμενες 
ημέρες θα αναρτηθεί ανακοίνωση για την έναρξη των μαθήματων και την υποδοχή των 
πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα μας. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των δικαιολογητικών από τη 
Γραμματεία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί ο ιδρυματικός λογαριασμός 
(όνομα χρήστη και κωδικός) του κάθε πρωτοετή φοιτητή/φοιτήτριας για να μπορεί να 
χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή/και λοιπών 
φορέων (ηλ. ταχυδρομείο, ακαδημαϊκή ταυτότητα, δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων, 
πλατφόρμα μετεγγραφών κτλ). Για το σκοπό αυτό θα σταλεί μέσα στις επόμενες μέρες στο 
κινητό τηλέφωνο που δήλωσε ο κάθε πρωτοετής φοιτητής κατά την ηλ. εγγραφή στην 
εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ., ένα SMS με οδηγίες για την ενεργοποίηση του προσωπικού 
Ιδρυματικού λογαριασμού (σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει κατά 
την ηλ. εγγραφή σας έχει αλλάξει, θα πρέπει να ενημερώσετε τη Γραμματεία). Ο ιδρυματικός 
σας λογαριασμός είναι απαραίτητος και θα σας συνοδεύει σε όλη την πορεία των σπουδών 
σας. 

 
Με τον ιδρυματικό λογαριασμό αποκτάτε αυτόματα και προσωπικό γραμματοκιβώτιο 

email, της μορφής <το όνομα χρήστη που θα σας δοθεί>@uth.gr μέσω της υπηρεσίας 
webmail του Π.Θ. (https://webmail.uth.gr). Η προσωπική σας επικοινωνία με το Τμήμα και τις 
λοιπές υπηρεσίες του Π.Θ. θα γίνεται μέσω του νέου σας email και όχι σε άλλους 
λογαριασμούς email που έχετε δηλώσει κατά την ηλ. εγγραφή σας. Για αιτήσεις που 
υποβάλλετε προς τη Γραμματεία με ηλ. ταχυδρομείο, (π.χ. έκδοση βεβαίωσης κ.τ.λ.) 
χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το δικό σας ιδρυματικό λογαριασμό email και όχι εναλλακτικά.  
  

https://webmail.uth.gr/
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Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας των Ιδρυματικών σας λογαριασμών, 
σταδιακά θα ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις σχετικά με τεχνικές πληροφορίες για τη 
χρήση των εφαρμογών του Πανεπιστημίου, καθώς και οδηγίες για την έκδοση ακαδημαϊκής 
ταυτότητας (πάσο), δηλώσεις μαθημάτων, αιτήσεις σίτισης κ.α. 

 
Μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία, δεν 

είμαστε σε θέση να εκδώσουμε πιστοποιητικό φοίτησης (βεβαίωση σπουδών) για τους 
πρωτοετείς. Εφιστούμε την προσοχή σας ώστε να  αποστείλετε ή να προσκομίσετε τα 
παραπάνω δικαιολογητικά όσο κατά το συντομότερο δυνατόν για να προχωρήσει η 
διαδικασία δημιουργίας του ιδρυματικού λογαριασμού σας. 
 
 Ενημερωτικά, για όσους/όσες φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν 
αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης σε άλλο Τμήμα, θα ακολουθήσει αργότερα ανακοίνωση 
από το ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη διαδικασία αυτή, η οποία θα αναρτηθεί και στις ανακοινώσεις 
στην ιστοσελίδα του ΤΔΔ. Για να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής όσοι/όσες το επιθυμούν, θα 
πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ΤΔΔ σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω και να έχουν οπωσδήποτε ακολουθήσει τις οδηγίες 
που θα τους αποσταλούν σχετικά με τη δημιουργία του Ιδρυματικού λογαριασμού. 
 
 Επιπλέον, όσοι/όσες δεν θα παρακολουθήσετε μαθήματα κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 
2022-2023 για προσωπικούς λόγους (π.χ. για να συμμετέχετε ξανά σε Πανελλήνιες εξετάσεις 
κ.λπ.), έχετε τη δυνατότητα μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών ολοκλήρωσης της 
εγγραφής σας, να ζητήσετε τη διακοπή της φοίτησής σας για το τρέχον έτος (αναστολή 
σπουδών). Με τη διακοπή φοίτησης, η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το χρόνο 
διακοπής της φοίτησης (δεν έχετε δικαίωμα για πάσο, σίτιση, βεβαίωση σπουδών κ.λπ.) και 
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, μετά την πάροδο 
του έτους διακοπής της φοίτησης, επανέρχεστε ως ενεργός φοιτητής με την έναρξη του νέου 
ακαδημαϊκού έτους και συνεχίζετε τις σπουδές σας ξανά στο 1ο έτος σπουδών, εφόσον 
επιθυμείτε να συνεχίσετε (με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε μεταξύ άλλων, ότι θα λάβετε 
ομαλά το στεγαστικό επίδομα, εφόσον το δικαιούστε, κατά την επάνοδό σας). Σημείωση: 
Φοιτητής/τρια που βρίσκεται σε καθεστώς διακοπής φοίτησης κατά την περίοδο υποβολής 
αιτήσεων μετεγγραφής, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής. Για πληροφορίες 
σχετικά με τη δυνατότητα διακοπής της φοίτησης σε ενδιαφερόμενους/ες, παρακαλούμε 
επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά. 
 

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα 
του Τμήματός μας για σημαντικές ενημερώσεις που ενδεχομένως σας αφορούν. 

 
Εκ μέρους της διοίκησης του Τμήματος αλλά και του προσωπικού, καλωσορίζουμε 

τους φοιτητές και φοιτήτριές μας και ευχόμαστε μια καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά. 
 
 

Από τη Γραμματεία του Τ.Δ.Δ. 
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