
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
Καλούνται οι εισαγόμενοι στο Τμήμα μας, οι 

οποίοι συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις 

έτους 2021, ύστερα από την ηλεκτρονική τους 

εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου 

Παιδείας, να προσέλθουν την Πέμπτη 07-10-2021 

και ώρα 10.00 στο Αμφιθέατρο Παπαντωνίου στο 

Ισόγειο του παλαιού κτιρίου Οδοντιατρικής, για 

την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. 

(Οι ανωτέρω εγγραφές- ταυτοποίηση θα γίνουν 

για όλους τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα). 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

2. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπογεγραμμένη).  

3. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άντρες προκειμένου να συμπληρωθούν 

σωστά τα στοιχεία τους για πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης). 

4. Πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση εγγραφής σε δημοτολόγιο δήμου των 

Ν.Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου ή μετεγγραφής σε άλλο δήμο (μόνο για τις 

περιπτώσεις Ελλήνων της Μουσουλμανικής μειονότητας). 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 



 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από 

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. 

 

Για την είσοδό σας στο Τμήμα Οδοντιατρικής είναι υποχρεωτική η 

χρήση μάσκας (χειρουργική μάσκα) και απαραίτητη η επίδειξη: 

Α) πιστοποιητικού εμβολιασμού για όσους έχουν ολοκληρώσει τον 

εμβολιασμό για covid-19 τουλάχιστον προ δεκατεσσάρων (14) 

ημερών ή 

Β) πιστοποιητικού νόσησης για όσους έχουν νοσήσει από covid-19 

εντός των τελευταίων εκατόν ογδόντα (180) ημερών ή 

Γ) βεβαίωσης για όσους έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε 

εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορωνοϊό έως 48 ώρες πριν 

την προσέλευσή τους για την εγγραφή. 

Η ταυτοπροσωπία θα γίνει με την επίδειξη της αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

 

Επίσης θα σας σταλεί ενημέρωση μέσω SMS και email στα στοιχεία που δηλώσατε 

στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει τον Αριθμό 

Μητρώου σας και τη σελίδα στην οποία θα μπορείτε να βρείτε περισσότερες 

πληροφορίες. 

Όταν λάβετε την ενημέρωση θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα 

https://webadm.uoa.gr/ και να υποβάλλετε Αίτηση Νέου Λογαριασμού ως 

Προπτυχιακός Φοιτητής. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσετε ηλεκτρονικό λογαριασμό 

στο Παν/μιο και δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Παν/μιου 

(https://www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/). 

Οδηγίες για την απόκτηση ηλεκτρονικού λογαριασμού 

 

 

Από τη Γραμματεία Οδοντιατρικής 

Αθήνα 05-10-2021 

https://webadm.uoa.gr/
https://www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/
https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/foititika/2020/3009_apoktisi_hl_log_proptyxiak_foitites.pdf

