ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ότι oτι οι εγγραφές των
επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνουν από:

15 Σεπτεμβρίου μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2014
Την ίδια περίοδο θα εγγραφούν και οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της
μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των
αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής.
Α. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή το 10% από ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (Ομάδες Α΄ και Β΄).
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη
Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής).
2. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου
αποφοίτησης .
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή
ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
5. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
7. Μόνο όσοι πέτυχαν από Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ-Ομάδα Β΄(905 και 10%) θα πρέπει να καταθέσουν
επιπλέον ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι την πρωτότυπη βεβαίωση
πρόσβασης). Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να
φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.
8. Διαγραφή (Αποφοιτήριο), εφόσον έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σε άλλο Τμήμα/ Σχολή σε
προγενέστερο ακαδημαϊκό έτος.
Επισημαίνεται ότι όλοι οι επιτυχόντες των εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014
οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους ανεξάρτητα εάν είναι
δικαιούχοι μεταφοράς θέσης. Για τη μεταφορά θέσης (μετεγγραφές) θα ακολουθήσει σχετικό Δελτίο Τύπου
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Β. Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα
Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους
επιστήμονες.
Στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στα Πανεπιστημιακά
Τμήματα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα
Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους
επιστήμονες. Οι συγκεκριμένοι επιτυχόντες μπορούν να πληροφορηθούν τα επιπλέον δικαιολογητικά για την
εγγραφή τους από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων
(http://www.minedu.gov.gr/themata-eksetaseon/82-anakoinwseiseksetasewn.html).
Γ. Επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
Οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής κατά την εγγραφή τους, εκτός
από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα
Δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα
πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των
ανωτέρω 3 Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΕΚ1307Β΄).
Δ. Επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή
αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής.
Οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων
σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής μπορούν να πληροφορηθούν τα δικαιολογητικά για
την εγγραφή τους είτε από τις Γραμματείες των Τμημάτων από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών που
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr/themataeksetaseon/82-anakoinwseis-eksetasewn.html).
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, όλοι οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική
ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους
στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω
προθεσμίες και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε Σχολής ή Τμήματος. Όσοι δεν θα εγγραφούν
στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.
Εάν ο φοιτητής δεν μπορεί να προσέλθει στις ημερομηνίες εγγραφών για να πραγματοποιήσει την εγγραφή
του, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο θα είναι
υπεύθυνο να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει
να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της
αστυνομικής τους ταυτότητας.
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