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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Προς
τα Τμήματα του Δ.Π.Θράκης
Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
ΘΕΜΑ : Υποβολή δικαιολογητικών για εγγραφή, στέγαση και σίτιση
πρωτοετών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2012-2013.
ΣXΕΤ: Ανακοίνωση του Δ. Π. Θράκης
που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών
από τους Πρωτοετείς Φοιτητές για εγγραφή, σίτιση και στέγαση
για το ακαδ. έτος 2012-2013.
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θ.Π.Α. που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου και αφορά στις εγγραφές στα Πανεπιστήμια πρωτοετών φοιτητών σας διαβιβάζουμε ανακοίνωση
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή, στέγαση και σίτιση και σας εφιστούμε ιδιαίτερα την
προσοχή κατά την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών, ώστε αυτά να παραλαμβάνονται
χωρίς ελλείψεις και τυχόν εκκρεμότητες, για να αποφευχθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα.
Εσωτερική Διανομή
-Υπολογιστικό Κέντρο
-Δ.Α.Θ.
Ο Αντιπρύτανης
Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Κώστα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Κομοτηνή 6 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίσθηκε η προθεσμία
εγγραφής των επιτυχόντων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 στα Τμήματα και τις Σχολές της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο και από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’), από 11 Σεπτεμβρίου 2012
μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου 2012. 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 και οι επιτυχόντες με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες.
Α. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ (90% & 10%) και ΕΠΑΛ (Ομάδες Α΄ και Β)
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καλούνται να
καταθέσουν στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου μας τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
- Αίτηση για εγγραφή.
-

Τίτλο Απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο
αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

-

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (όπως οι σχολές και τα τμήματα περιλαμβάνονται στο άρθρο 1
της Φ.253/28934/Β6/21-3-2006 Υ.Α.).

-

Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

-

Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ –ΟΜΑΔΑ Β’ (90% και 10%)
υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (Δεν
κατατίθεται ποτέ η πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης).

Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των
κοινωνικών κριτηρίων δεν προσκομίζουν κανένα επιπλέον σχετικό δικαιολογητικό ούτε απαιτείται
κανένας επιπλέον έλεγχος από τις Γραμματείες των Τμημάτων, όπως απαιτούνταν πέρυσι, αφού ο
έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών έχει ήδη γίνει στα Λύκεια και θα επακολουθήσει
δειγματοληπτικός έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας σε Λύκεια όλης
της χώρας.
Β. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Oι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης οφείλουν να προσκομίσουν στην Γραμματεία της Σχολής ή του 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 τριών Νομών ( Φ.151/64998/Β6/15-62011 (ΦΕΚ 1307 Β ΄).
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Γ. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ – ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272B/01-03-07) Υπουργική
Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για
τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της
χώρας μας. Δύο από αυτές τις κατηγορίες είναι:
A) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς (Απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και
B) οι Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής
Καταγωγής.
Ο υποψήφιος μπορεί να υπαχθεί σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον δεν έχει ελληνική
καταγωγή ο ίδιος και κανένας από τους δύο γονείς του.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. Φ.151/64998/Β6 (ΦΕΚ 1307-Β/16.6.2011) οι επιτυχόντες
της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας οφείλουν να καταθέσουν για έλεγχο στις Γραμματείες των
Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εγκριθεί και να
ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Στη συνέχεια οι Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής μετά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδουν βεβαίωση εισαγωγής προκειμένου οι εισαχθέντες να την
προσκομίσουν στις αρμόδιες αρχές για την χορήγηση άδειας παραμονής για την πραγματοποίηση
των σπουδών τους.
Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσους εισήχθησαν με την ειδική
κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.
μη ελληνικής καταγωγής, αναφέρονται στην αριθ. Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ 272-Β΄) Υπουργική
Απόφαση, και είναι τα εξής:
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας
του υποψηφίου.
β) Βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδοθεί από i)
το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του, ii) την Πρεσβεία της
χώρας αυτής στην Ελλάδα, iii) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Ελλάδας ή από τη Δ/νση
ΠΟΔΕ του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η μέση γενική
βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο
το 0. Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κ υπριακής Δημοκρατίας απαιτείται Βεβαίωση

Πρόσβασης με το γενικό βαθμό.

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία
να προκύπτει ότι ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη
δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αυτής. Η εν λόγω

βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κ υπριακής Δημοκρατίας.

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία
να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του
υποψηφίου. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της

Κ υπριακής Δημοκρατίας.

ε) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή
του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει
παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη
διάρκειά του.
στ) Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει
σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).
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ζ) Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου (VISA), ταυτότητας ή της άδειας παραμονής αν ο
υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα
η) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :
i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα
ii. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και
iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2010 ή
προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας,
δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.
iv. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού
v. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου
υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της
εισαγωγής του.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μαζί με το
ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο στην αρμόδια Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου
Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων
Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, την οποία
καταθέτουν και στη γραμματεία ή συμπληρώνουν εκ νέου.
Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων, εκτός των ανωτέρω, είναι η γνώση της
ελληνικής γλώσσας. Αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ΄) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η βεβαίωση
αυτή δεν απαιτείται, αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο.
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν την ανωτέρω βεβαίωση κατά το έτος εισαγωγής ολοκληρώνουν
την εγγραφή τους μετά την προσκόμιση αυτής μέσα στην προθεσμία εγγραφών των νέοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου έτους. Σε αντίθετη
περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του. Ο έλεγχος όμως των δικαιολογητικών
που απαιτούνται για την ένταξη των υποψηφίων στην ανωτέρω ειδική κατηγορία μπορεί να
πραγματοποιηθεί και φέτος.
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της
Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην καθορισμένη προθεσμία.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων, μέσα σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών, από την λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας
της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Εάν το
Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγγραφή δεν
πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 59
παρ. 11 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ. Α΄118), λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών
και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, τότε
δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση
διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κύρωσης των
πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη
διαγραφή αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε
διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές.
Οι Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδουν βεβαίωση
εισαγωγής, προκειμένου οι εισαχθέντες να την προσκομίσουν στις αρμόδιες αρχές για τη
χορήγηση άδειας παραμονής για την πραγματοποίηση των σπουδών τους (σύμφωνα με το με
ημερομηνία 27-8-2012 δελτίο τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).
Δ. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
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 τη Διεθνή
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Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο,
δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), όπως και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) που
έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής ή Βιολογίας.
Για την εγγραφή τους οι ως άνω διακριθέντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο
καταθέτουν στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο επιθυμούν την εισαγωγή τους τα
ακόλουθα δικαιολογητικά :
- Αίτηση για εγγραφή
-

Τίτλο απόλυσης Γενικού Λυκείου ή επικυρωμένο αντίγραφό του.

-

Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

-

Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή Χημικών, της Πανελλήνιας Ένωσης
Βιοεπιστημόνων αντίστοιχα από την οποία προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους
απονεμήθηκε.

-

Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο Τμήμα
ανήκουν στα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Λύκειο οι υποψήφιοι.

Κατά την εγγραφή τους οι εισαχθέντες και οι ως άνω διακριθέντες θα πρέπει να έχουν μαζί
τους την αστυνομική τους ταυτότητα / διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να
αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι εισαχθέντες θα απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.
Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι 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.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία
στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφή μέσα στην καθορισμένη
προθεσμία 11-28 Σεπτεμβρίου με αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου του Τμήματος ή Σχολής
Πανεπιστημίου, κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία
εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με την ανωτέρω διαδικασία
χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.
Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα των
πανελληνίων εξετάσεων και εισάγεται με τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί
να εγγραφεί στην νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την Σχολή ή
το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος.
Τονίζεται ότι οι εισαχθέντες δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ακτινολογικές, παθολογικές
και δερματολογικές εξετάσεις.
Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από ώρα 09.30 έως 13.30
Επίσης, σύμφωνα με το από 29-8-2012 Δελτίο Τύπου του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θ.Π.Α., ανακοινώνεται ότι οι
υποψήφιοι, οι οποίοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό θέσεων 5% λόγω
σοβαρών παθήσεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 συμπληρώνουν Μηχανογραφικό Δελτίο.
Σύμφωνα με το με ημερομηνία 29-8-2012 Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οι υποψήφιοι
καταθέτουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους στη Γραμματεία της Σχολής ή
Τμήματος επιτυχίας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η οποία και θα προβεί στον
τελικό έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
εγγραφή τους.
Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε
τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, λόγω
υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του
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τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε
διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εγγραφής λόγω αποκλειόμενης πάθησης ο υποψήφιος
εισάγεται σε επόμενη σχολή προτίμησης του μηχανογραφικού δελτίου με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την προϋπόθεση ότι έχει
βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου κατά περίπτωση ίσο ή μεγαλύτερο με αυτό του τελευταίου
εισαχθέντα στο συγκεκριμένο τμήμα και ότι η πάθησή του, του επιτρέπει την εισαγωγή του σ’
αυτό».
Υπενθυμίζεται τέλος ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118
τ.Α΄/2011), οι μετεγγραφές δεν ισχύουν.
Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την προθεσμία και τη διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων της
εν λόγω κατηγορίας θα ανακοινωθούν με νέο δελτίο τύπου του Υπουργείου.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων
σχολών :
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Νομικής (25310-39829,39890, 39894)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (25310-39624, 39663)
Ιστορίας και Εθνολογίας (25310-39462, 39463, 39464)
Ελληνικής Φιλολογίας (25310- 39900, 39902, 39903)
Κοινωνικής Διοίκησης (25310-39409, 39412, 39418)
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (25310-39823, 39824, 39825)
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (25310- 39458, 39420, 39423, 39426)
Πολιτικών Επιστημών (25310-39960, 39985, 39986)
Διοίκησης Επιχειρήσεων (25310-39970)

ΞΑΝΘΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πολιτικών Μηχανικών (25410-79023, 79031)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (25410-79035)
Μηχανικών Περιβάλλοντος (25410- 79101, 79108, 79109)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (25410-79349, 79350)
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (25410-79345, 79360, 79361)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
1.
2.
3.
4.

Τμήμα Ιατρικής (25510-30912, 30913)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (25510-30023, 30028, 30024)
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (25510-30016, 30046, 30047)
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (25510-30610, 30612, 30614)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
1) Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (25520-41171,
41174)
2) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (25520-41161, 41162, 41163)

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
1. Έντυπη Αίτηση που αφορά τη στέγαση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας
του 2012 ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της
φορολογικής δήλωσης, η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία α) του γονέα και β) του ιδίου
του φοιτητή

6

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/86 έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου σε περίπτωση δήλωσης αναληθών ή
ανακριβών στοιχείων).
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή (του
τελευταίου εξαμήνου).
Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος , σχετικά με το χρόνο εγγραφής και το διανυόμενο έτος
σπουδών.
Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγείας, θα προσκομίσουν βεβαίωση
αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
Όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν αδελφό φοιτητή/φοιτήτρια ή να υπηρετεί τη
στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος που έχουν εισαχθεί ή
βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας, το
οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
Σε περίπτωση ανεργίας, θα πρέπει να υποβληθεί κάρτα ανεργίας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ
Όσον αφορά στα δικαιολογητικά τα σχετικά με τη σίτιση θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.
Ο Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων
και Εξωτερικών Υποθέσεων

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Κώστα

7

