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Εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών 2019-2020/διαδικασία/δικαιολογητικά/προθεσμία

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των
Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα
πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα
με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του
Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον
8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και 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 Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου.
Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους
επιτυχόντες, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
Η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής
Μειονότητας της Θράκης, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα, δηλαδή από 18 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Εκτυπωμένη την αίτηση προεγγραφής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
 Συμπληρωμένο το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή (ΣΕ11) ακ. έτους: 2019-2020
(εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της
εγγραφής)
 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2 Πρόσφατες φωτογραφίες
 Πιστοποιητικό γεννήσεως (για τους άρρενες φοιτητές)
 Βεβαίωση ΑΜΚΑ φοιτητή/τριας
 Έντυπο Συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και τη Παρασκευή 4
Οκτωβρίου 2019, με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
 Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο
 Αποστολή στη Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier),
στην εξής διεύθυνση:
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Μ. Μινώτου Γιαννοπούλου
Περιοχή Παναγούλα, 29100, Ζάκυνθος
Τηλ. 2695021050
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική
κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο
διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (18 έως 27/09/2019) να αποστείλουν με
ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής
επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης,
Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή
καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να
προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος
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