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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η εγγραφή σας θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr/, στην οποία θα
εισέλθετε με τα στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποιήσατε για την είσοδό σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή
του ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.
Η Ηλεκτρονική Εγγραφή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά κατά το διάστημα
από 22/09/2020 έως και 29/09/2020
Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή, στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε
Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώσετε τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είστε ήδη
εγγεγραμμένοι/ες και θα αιτηθείτε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
εγγραφή στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ ενέχει χαρακτήρα
Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται επίσης ότι η εγγραφή των επιτυχόντων
με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή
από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020

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 (22 έως 29/09/2020) να αποστείλουν με
ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος 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 σε αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.
Η ταχυδρομική διεύθυνση του Τμήματος είναι :
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Α.)
Νέα Κτήρια - Νέα Πόλη
33100 Άμφισσα
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
Παιδείας και την αποστολή των πινάκων των εγγεγραμμένων πρωτοετών φοιτητών από το Υπουργείο στην
Γραμματεία του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση
στην ιστοσελίδα μας (Ανακοινώσεις) προκειμένου να ενημερωθείτε:
(α) για τα λοιπά δικαιολογητικά,
(β) τον τρόπο κατάθεσής τους και
(γ) το διάστημα κατάθεσής τους
στη Γραμματεία του Τμήματος ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την

ολοκλήρωση της εγγραφής θα ενημερωθείτε και πάλι με σχετική ανακοίνωση για την

παραλαβή:
1. Βεβαίωσης Σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση
2. Βεβαίωσης Σπουδών για στρατολογική χρήση (για τους άνδρες)

3. Έγγραφο με τα στοιχεία σύνδεσης (username και password) στις τηλεματικές υπηρεσίες του

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) και πληροφορίες για τον τρόπο έκδοσης Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) και για την ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΥΔΟΞΟΣ η οποία αφορά στη δήλωση και
παραλαβή διδακτικών συγγραμμάτων.

ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

Παρέχεται σίτιση στους φοιτητές σε εστιατόριο πλησίον των εγκαταστάσεων του Τμήματος. Οι αιτήσεις για
παροχή δωρεάν σίτισης θα γίνουν δεκτές κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης και ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση
της εγγραφής.
Δεν παρέχεται διαμονή στους φοιτητές-τριες του Τμήματος μας.

Παρακαλούμε θερμά, για τη διευκόλυνση του έργου της Γραμματείας, να προτιμάτε την επικοινωνία
μέσω του email: spoa@aua.gr, δίνοντας το ονοματεπώνυμο σας και καταγράφοντας το ερώτημά σας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Π.Ο.Α.
Άμφισσα, 24.09.2020

