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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σάς ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Τμήματος είναι διαθέσιμη πλέον, με τη μορφή προσωρινής
ανακατασκευής, εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε από 12/10/2015 και εν τέλει επιλύθηκε από το
Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Δικτύων.
Ο ιστότοπος αυτός έχει σκοπό να καλύψει με στοιχειώδη τρόπο τις ανάγκες ενημέρωσης που αφορούν το Τμήμα.
Επομένως όποιος εισέρχεται σε αυτόν μπορεί να ενημερώνεται για τα τελευταία νέα και να έχει πρόσβαση σε βασικές
πληροφορίες μόνο. Ήδη έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί νέος ιστότοπος στο άμεσο μέλλον από όπου οι
ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των θεμάτων του Τμήματος.
Η προηγούμενη πληροφόρηση (π.χ. ανακοινώσεις, βαθμολογίες - πριν από την ημερομηνία 12/10/2015) μπορεί να
ζητείται με υποβολή γραπτού αιτήματος μέσω e-mail : geokal@asfa.gr και να δίδεται στον αιτούντα άμεσα καθώς τα
δεδομένα δεν έχουν απωλεσθεί αλλά φυλάσσονται σε αρχείο της Γραμματείας. Επισημαίνεται ότι ειδικότερα στην
περίπτωση βαθμολογιών ή λοιπών προσωπικών δεδομένων τα στοιχεία δίδονται μόνο έπειτα από ταυτοποίηση του
ίδιου του φοιτητή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα ή Πέμπτη, 11:00-13:00) ή με
εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου μέσω ΚΕΠ ή αστυνομίας.
Η πληροφόρηση (π.χ. νέες ανακοινώσεις, βαθμολογίες, που εκκρεμεί η ανάρτησή τους, εξεταστικής Σεπτεμβρίου
2015, κ.ο.κ.) θα αρχίσει εκ νέου να δημοσιεύεται από αύριο, ημέρα Παρασκευή 30/10/2015, μέσω της διεύθυνσης:
http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38 και ανά κατηγορία ανακοίνωσης.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι σε: http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-57-45/5orologio-programma-didaskalias-mathimaton-xeim-eksam-ak-et-2015-16 και το πρόγραμμα σπουδών ακαδ. έτους
2015-16 σε: http://www.aht.asfa.gr/images/proptyxiaka/Programma%20Spoudwn%202015%20-%202016.pdf
Εντός των επομένων ημερών θα καταχωρηθούν διάφορα χρήσιμα έντυπα σε:
http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-59-18
Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα στην ιστοσελίδα του Τμήματος παρακαλούμε να απευθύνεστε στο αρμόδιο Τμήμα
Μηχανοργάνωσης και Δικτύων (κ. Μ. Ματσάκη - e-mail: minos@asfa.gr).
ΟΙ κωδικοί που σας δόθηκαν από τη Γραμματεία αφορούν μόνο σε χρήση για το σύστημα “Εύδοξος”
(http://eudoxus.gr/) και χορήγησης πάσο (https://submit-academicid.minedu.gov.gr/) .
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Σχετικά με τις εγγραφές ενδιαμέσων ετών επισημαίνεται ότι θα πρέπει να παραλαμβάνεται τα αντίστοιχα έντυπα (ανά
έτος σπουδών σας) από το γραφείο των κλητήρων Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-13:00, στο κτήριο Πειραιώς της ΑΣΚΤ
και έως το αργότερο 4/11/15 (λήξη προθεσμίας). Επίσης, στο έντυπο Γ’ έτους παρακαλούμε να γίνεται η χειρόγραφη
διόρθωση της φράσης διαλέξεις (1-2) στο ορθό διαλέξεις (3) πριν την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης στη
Γραμματεία. Μετά την ανανέωση εγγραφής σας στο τρέχον εξάμηνο δικαιούστε να υποβάλλετε αίτηση για χορήγηση
βεβαίωσης εγγραφής στον κ. Πάππα (κοιν.: moupasir@asfa.gr).
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