
 
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Η διαδικασία για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) γίνεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνδεσμο:  

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ 

Σε όλους τους πρωτοετείς έχει σταλεί SMS σχετικά με την ανάκτηση του Ιδρυματικού 
λογαριασμού στο κινητό τηλέφωνο που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στο Τμήμα. Για να 
μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας, 
απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (όνομα χρήστη - κωδικός) του ιδρυματικού λογαριασμού. 
Μετά την επιτυχή είσοδό στο σύστημα, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των 
στοιχείων που αναγράφονται. Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια διαπιστώσει οποιοδήποτε 
λάθος, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να γίνει η 
σχετική διόρθωση. Ακολούθως, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία 
που θα ζητηθούν.  

Σημείωση: Η ακαδημαϊκή ταυτότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη σίτιση στις 
εγκαταστάσεις του ΠΘ. Οι πρωτοετείς θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση 
για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η 
ακαδημαϊκή ταυτότητα θα σταλεί στο σημείο παράδοσης που θα επιλέξετε κατά την 
υποβολή της αίτησή σας, μετά την έγκριση από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Προσοχή: Όσοι/όσες φοιτητές/τριες σκοπεύουν να διακόψουν τη φοίτησή τους 
(αναστολή σπουδών) για προσωπικούς λόγους (π.χ. για να συμμετέχουν ξανά σε Πανελλήνιες 
εξετάσεις κ.λπ.), δεν πρέπει να προχωρήσουν στην αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας, 
καθώς θα πρέπει να την παραδώσουν αν αιτηθούν διακοπή φοίτησης (αναστολή). 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 
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(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. 

Επισημαίνεται ότι ως τόπος κατοικίας δηλώνεται ο τόπος διαμονής του 
φοιτητή/τριας (διεύθυνση στον τόπο καταγωγής του/της, και όχι διεύθυνση πλησίον της 
περιοχής όπου εδρεύει το Τμήμα, εφόσον παρακολουθεί) για να δικαιούται έκπτωση 
εισιτηρίου.  

Επίσης, η φωτογραφία που ζητείται θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε 
ουδέτερο φόντο (κατά προτίμηση λευκό) και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του 
δικαιούχου φοιτητή. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον οδηγό ερωτήσεων/απαντήσεων εδώ: 

https://academicid.minedu.gov.gr/xrisima-faq.html 
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