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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές ακαδ. έτους 2018-2019
Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Σας ενημερώνουμε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων
έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί
κατά το διάστημα από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.
Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της
υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης
δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα
Τμήματα επιτυχίας τους.
Η διαδικασία εγγραφής στο Τμήμα θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα
με αίτηση των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο
κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην
ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε
λειτουργία από την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν
υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο
στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.
Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος,
θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,
προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους.
Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από
τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων,
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών θα
λάβει ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τους

καταλόγους των νεοεισαχθέντων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής, και θα
προχωρήσει άμεσα σε ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να
αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, καθώς και σε εφαρμογές
του Υπουργείου που τους αφορούν.
Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία χρειάζεται να έχει:







εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες
ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή
που προηγήθηκε (με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του
νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π. εφόσον σταλούν ταχυδρομικώς ή κατατεθούν από
νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο)

εκτυπωμένο το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή της ΕΛΣΤΑΤ (θα συμπληρωθεί
κατά την ηλεκτρονική σας εγγραφή)
αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του
νεοεισαχθέντος και
δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, είτε να σταλούν στη Γραμματεία ταχυδρομικώς ή με χρήση ταχυμεταφορικής
εταιρείας.
Στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου
Ταχ. Διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
email: music@ionio.gr
FAX: 26610 26024
τηλ.: 26610 87522, 87524
Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές
σας.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

