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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής για το
ακαδ. έτος 2022-2023»
Με ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει ότι οι επιτυχόντες
των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 (συμπεριλαμβανομένων και των επιτυχόντων της ειδικής
κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αλλά και των επιτυχόντων της
Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης) θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση
εγγραφής τους στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(https://eregister.it.minedu.gov.gr), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από 1η έως 9ης
Σεπτεμβρίου 2022.
Με την λήξη της προθεσμίας αυτής, το Υπουργείο θα διαβιβάσει ηλεκτρονικά στις Γραμματείες
των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, τους καταλόγους των νεοεισαχθέντων που υπέβαλαν
ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής. Η Γραμματεία μας θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της
διαδικασίας, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να αποκτήσουν κωδικούς ηλεκτρονικής
πρόσβασης στις υπηρεσίες του Τμήματος Πληροφορικής (π.χ. για να μπορούν να ζητήσουν
ηλεκτρονικά διαγραφή από το Τμήμα αν πάρουν μετεγγραφή), του Ιονίου Πανεπιστημίου (π.χ. για
να μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για δωρεάν σίτιση ή/και στέγαση) καθώς και σε
εφαρμογές του Υπουργείου (π.χ. για να μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) κ.λπ.)
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 (με πιστοποίηση του
γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π.)
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νεοεισαχθέντος (αν δεν
υπάρχει ταυτότητα, γίνεται δεκτό το διαβατήριο)
 Μία πρόσφατη φωτογραφία
 Απλό φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου
 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ: Σε περίπτωση που ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων δεν
αναγράφεται ευκρινώς στο Απολυτήριο Λυκείου, θα πρέπει να προσκομίσουν
Πιστοποιητικό Γέννησης.
 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ»: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της
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πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως
αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ.
Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή
εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν
εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»:
Βεβαίωση ότι είναι
εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου

Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους
τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να σταλούν στη
Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), στην εξής
διεύθυνση:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής (για εγγραφή πρωτοετούς),
Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49132

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ: έως 15 Σεπτεμβρίου 2022
(Η ημερομηνία αποστολής ελέγχεται από την σφραγίδα ταχυδρομείου ή courier)

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής εκ μέρους της Γραμματείας, οι νεοεισαχθέντες θα λάβουν
στο e-mail που δήλωσαν στην Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, τα εξής:
1. Πιστοποιητικό Εγγραφής (για τους άρρενες θα σταλεί και Πιστοποιητικό για την
Στρατολογία). Το Πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο
Τμήμα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (εφορία κ.λπ.)
2. Κωδικούς ηλεκτρονικής πρόσβασης για τις υπηρεσίες (οι
κωδικοί αυτοί θα
χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, αλλά και
για αίτηση δωρεάν σίτισης ή/και δωρεάν στέγασης για όσους επιθυμούν να κάνουν τέτοια
αίτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας (Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας)
στον ιστότοπο του Ιονίου Πανεπιστημίου)
3. Οδηγό Πρωτοετών με οδηγίες για τον τρόπο απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (γνωστή
ως ΠΑΣΟ) και με διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Η διαδικασία ολοκλήρωσης των εγγραφών και έκδοσης των κωδικών ηλεκτρονικής
πρόσβασης θα αρχίσει αμέσως μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας του πίνακα
που εμφανίζει όσους υπέβαλαν ηλεκτρονικά την Αίτηση Εγγραφής.

Σας παρακαλούμε να βλέπετε κάθε μέρα την ιστοσελίδα του
Τμήματος για τυχόν νέες Ανακοινώσεις
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