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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Καινύληαη γηα ηελ εγγπαθή ηοςρ νη εηζαγόκελνη με ηο ζύζηημα ηων πανελληνίων
εξεηάζεων ΓΔΛ και ΔΠΑΛ-Β΄ ή ΔΠΑΛ-Α΄ ζηο Σμήμα Φιλολογίαρ, ακαδημαϊκού έηοςρ
2011-2012, ζηιρ 28 επηεμβπίος 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ώπα 10 ηο ππωί, ζηελ Αίζνπζα
Δθδειώζεσλ (AULA) ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (2νο όξνθνο από ηελ θεληξηθή είζνδν).

Απαιηούμενα δικαιολογηηικά για ηην εγγπαθή:
Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηεο Φ253/28934/Β6/21-3-2006
(ΦΔΚ 391Β΄) θαη ζην άξζξν 17 ηεο Φ151/22071/Β6/26-2-2009 (ΦΔΚ 373Β΄) Τ.Α., όπσο απηέο
ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο Φ253/67430/Β6/15-6-2011 (ΦΔΚ 1307Β΄) θαη ζηελ Φ151/67431/Β6/156-2011 (ΦΔΚ 1307Β΄) Τ.Α. θαη είλαη ηα εμήο:
-Αίηεζε γηα εγγξαθή (θα γίνει ηην ημέπα ηηρ εγγπαθήρ ζε ένηςπο ηηρ Γπαμμαηείαρ)
-Σίηινο απόιπζεο: απνιπηήξην ή πηπρίν ή απνδεηθηηθό ηνπ ζρνιείνπ απνθνίηεζεο ή λνκίκσο
θπξσκέλν αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν (επηθπξσκέλν) ησλ ηίηισλ απηώλ
-Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα
ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα (θα ζςμπληπωθεί ηην ημέπα ηηρ εγγπαθήρ ζε
ένηςπο ηηρ Γπαμμαηείαρ)
-Έμη (6) θσηνγξαθίεο ηύπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
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Δθηόο ησλ παξαπάλσ, θαη κόλν όζνη πέηπραλ από ην Γεληθό Λύθεην θαη ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β΄ (90% θαη 10%) ππνβάιινπλ θαη

λνκίκσο θπξσκέλν αληίγξαθν ή

θσηναληίγξαθν (επηθπξσκέλν) ηεο βεβαίσζεο πξόζβαζεο (ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΗΘΔΣΑΗ
ΠΟΣΔ Ζ ΠΡΩΣΟΣΤΠΖ ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΡΟΒΑΖ).



Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο γηα εγγξαθή, νη εηζαρζέληεο πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο
ηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή άιιν δεκόζην έγγξαθν, από ην νπνίν λα απνδεηθλύνληαη
ηα νλνκαζηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο. (Καηάθεζη
επικςπωμένος θωηοανηιγπάθος αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή πιζηοποιηηικού
γέννηζηρ ή άλλος δημοζίος εγγπάθος από ηο οποίο να αποδεικνύονηαι ηα
ονομαζηικά ηοςρ ζηοισεία και η ακπιβήρ ημεπομηνία γέννηζηρ, ηην ημέπα ηηρ
εγγπαθήρ.)

ΔΙΑΓΟΜΔΝΟΙ – ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ ΣΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ
ΜΔΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ
Οι ςπαγόμενοι ζε αςηή ηην ειδική καηηγοπία οθείλοςν να πποζκομίζοςν καηά ηην
εγγπαθή ηοςρ, εκηόρ από ηα δικαιολογηηικά πος αναθέπονηαι ανωηέπω, επιπλέον
βεβαίωζη Γήμος ηων Νομών Ξάνθηρ, Ροδόπηρ ή Έβπος, ζηα δημοηολόγια ηων οποίων
είναι γπαμμένοι. Αν έσοςν μεηεγγπαθεί ζε άλλο Γήμο άλληρ πεπιοσήρ, ηόηε θα ππέπει
από ηη βεβαίωζη ηος ζςγκεκπιμένος Γήμος, να πποκύπηει όηι μεηεγγπάθηζαν ζ’ αςηόν,
από Γήμο ηων ανωηέπω 3 Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΔΚ1307Β΄).



Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε νη εηζαρζέληεο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο

(ηειέθσλα: 210- 727 7386, 7952, 7473, 7738, 7309,

7311).


Γηα ιόγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο, όπσο παξαηεηακέλε ζενκελία, ζνβαξή αζζέλεηα,
ζηξάηεπζε ή απνπζία ζην εμσηεξηθό, είλαη δπλαηή ε εγγξαθή ζπνπδαζηή πνπ
θαζπζηέξεζε
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30 επηεμβπίος κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηκήκαηνο, θαηά
πεξίπησζε, ύζηεπα από αίηηζη ηος ενδιαθεπόμενος ζποςδαζηή, η οποία
ςποβάλλεηαι ζε αποκλειζηική πποθεζμία ηπιάνηα (30) ημεπών από ηη λήξη ηηρ
πποθεζμίαρ
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καθςζηέπηζηρ. πνπδαζηήο πνπ δελ εγγξάθεθε νύηε κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία
σάνει ηο δικαίωμα εγγπαθήρ για ηο ζςγκεκπιμένο ακαδημαϊκό έηορ καθώρ και
για ηα επόμενα έηη.



Τπνςήθηνο πνπ έρεη εγγξαθεί ζε ρνιή ή Σκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ην
ζύζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη εηζάγεηαη κε ηηο θεηηλέο παλειιήληεο
εμεηάζεηο ζην Σκήκα Φηινινγίαο, δεν μποπεί να εγγπαθεί αλ πξνεγνπκέλσο δελ
διαγπαθεί από ηελ ζρνιή ή ην Σκήκα, ζην νπνίν είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο.
(Καηάθεζη

πιζηοποιηηικού

διαγπαθήρ

πξνέιεπζεο, ηην ημέπα ηηρ εγγπαθήρ.)
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