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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

 

Καινύληαη νη εηζαγόκελνη/εο, επηηπρόληεο/νύζεο με πανελλαδικέρ εξεηάζειρ ΓΔΛ & ΔΠΑΛ Β΄, ζηηο 

ρνιέο θαη ζηα Σκήκαηα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,  γηα ην αθαδεκατθό έηνο 

2015-2016, αθνύ ζπκπιεξώζνπλ ηλεκηπονικά θαη εθηππώζνπλ ηελ αίηεζε εγγξαθήο θαη ηελ ππεύζπλε 

δήισζε πεξί κε εγγξαθήο ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, κέζα 

από ηελ ηζηνζειίδα www.minedu.gov.gr από 10 έσο 17 επηεκβξίνπ 2015, λα απνζηείινπλ κε 

ηαρπκεηαθνξά ή λα θαηαζέζνπλ απηνπξνζώπσο ή από λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ζηηο αξκόδηεο 

Γξακκαηείεο, έσο ηηο 22 επηεκβξίνπ 2015, ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 

1.Αίηηζη εγγπαθήρ (ζπκπιεξσκέλε θαη εθηππσκέλε από ηελ ηζηνζειίδα www.minedu.gov.gr θαη κε  

ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, εθόζον πποηιμηθεί η ηασςδπομική αποζηολή). ηελ αίηεζε ζα 

είλαη ελζσκαησκέλε  πξν-ζπκπιεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν/ε εηζαγόκελνο/ε δειώλεη όηη 

δελ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα θαη όηη ζα απνζηείιεη ηαρπδξνκηθά ή απηνπξνζώπσο 

ζην Σκήκα εγγξαθήο όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

2.Σίηλο απόλςζηρ: επθξηλέο θωηοανηίγπαθο απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ ή απνδεηθηηθνύ ηνπ ζρνιείνπ 

απνθνίηεζεο  

 

3. Βεβαίωζη ππόζβαζηρ: επθξηλέο θωηοανηίγπαθο (ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΙΘΔΣΑΙ ΠΟΣΔ Η ΠΡΩΣΟΣΤΠΗ 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΡΟΒΑΗ). Αλ ε βεβαίσζε πξόζβαζεο έρεη εθδνζεί από ηδησηηθό ζρνιείν (πιελ ησλ: 

Κνιιέγην Αζελώλ, Αξζάθεην Γεληθό Λύθεην Παηξώλ, Αξζάθεην Γεληθό Λύθεην Θεζζαινλίθεο, Α’ 

Αξζάθεην Γεληθό Λύθεην Ψπρηθνύ, Β’ Αξζάθεην Γεληθό Λύθεην Ψπρηθνύ, Αξζάθεην Γεληθό Λύθεην 

Ψπρηθνύ, Α’ Αξζάθεην Σνζίηζεην Γεληθό Λύθεην Δθάιεο, Β’ Αξζάθεην Σνζίηζεην Γεληθό Λύθεην 

Δθάιεο), ηόηε απηή ζα πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από ηε Γ/λζε Γ.Δ. ζηελ 

νπνία ππάγεηαη ην ζρνιείν. 

 

4. Σέζζεξηο (4) θσηνγξαθίεο ηύπος αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

 

ηελ πεξίπησζε πξνζέιεπζήο ηνπο ζηε Γξακκαηεία γηα θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, νη 

εηζαγόκελνη/εο ή ηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλα από ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο πξόζσπα, πξέπεη λα έρνπλ καδί 

ηνπο ηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα/δηαβαηήξην ή άιιν δεκόζην έγγξαθν, από ην νπνίν λα απνδεηθλύνληαη ηα 

νλνκαζηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο. 

 

Τπνςήθηνο/α, πνπ έρεη εγγξαθεί ζε ρνιή ή Σκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ην ζύζηεκα ησλ 

παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαηά ην πξνεγνύκελν αθαδεκατθό έηνο θαη εηζάγεηαη ην ηξέρνλ αθαδεκατθό 

έηνο κε ην ζύζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα, δελ κπνξεί λα εγγξαθεί ζηε 

λέα ρνιή ή ζην Σκήκα εηζαγσγήο ηνπ/ηεο, αλ πξνεγνπκέλσο δελ δηαγξαθεί από ηε ρνιή ή ην Σκήκα, 

ζην νπνίν είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο/ε. 

 

Οη εηζαγόκελνη/εο (επηηπρόληεο/νύζεο) Έλληνερ πολίηερ ηηρ μοςζοςλμανικήρ μειονόηηηαρ ηηρ 

Θπάκηρ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο εηζαγσγήο, εθηόο από ηα 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, επηπιένλ βεβαίσζε Γήκνπ ησλ Ννκώλ Ξάλζεο, Ρνδόπεο ή Έβξνπ, ζηα 

δεκνηνιόγηα ησλ νπνίσλ είλαη εγγεγξακκέλνη. Αλ έρνπλ κεηεγγξαθεί ζε άιιν Γήκν άιιεο πεξηνρήο, ηόηε  
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ζα πξέπεη από ηε βεβαίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ λα πξνθύπηεη όηη κεηεγγξάθεθαλ ζ’ απηόλ, από 

Γήκν ησλ αλσηέξσ 3 Ννκώλ. 

 

Οη εηζαγόκελνη/εο, επηηπρόληεο/νύζεο από ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ με διάκπιζη ζε επιζηημονικέρ Ολςμπιάδερ 

εγγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ πξνζεζκίεο (10-17 επηεμβπίος 2015), θαηαζέηνληαο ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά (ε αίηεζε εγγξαθήο θαη ε ππεύζπλε δήισζε ρνξεγείηαη από ηελ νηθεία Γξακκαηεία). Οη 

επηηπρόληεο/νύζεο απηήο ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο εγγξάθνληαη κε θπζηθή παξνπζία ζηε Γξακκαηεία ηεο 

ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο επηηπρίαο είηε απηνπξνζώπσο είηε από λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν από ηνπο 

ίδηνπο πξόζσπν. 

 

Η εγθύθιηνο, κε ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο γηα όιεο ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο επηηπρόλησλ, έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο πνπδώλ ηνπ ΑΠΘ dps.auth.gr     

(Δηζαγσγή-Δγγξαθέο)  θαη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΑΠΘ www.auth.gr                      
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