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Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α  

 
 

  

 
 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Καλούνται για την εγγραφή τους οι εισαγόμενοι με το σύστημα των πανελληνίων 

εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄, οι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής 

Μειονότητας της Θράκης και οι επιτυχόντες με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, 

τριτέκνων και κοινωνικών κριτηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας, ακαδημαϊκού έτους                   

2012-2013, στις 20 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 το πρωί, στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων (AULA) της Φιλοσοφικής Σχολής (2
ος

 όροφος από την κεντρική είσοδο). 

 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή: 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται  

για τα ΓΕΛ στο άρθρο 9 της Φ.253/28934/Β6/21-3-2006 (ΦΕΚ 391Β΄)Υ.Α., όπως αυτή 

συμπληρώθηκε με τις Φ.253/67430/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307Β΄) και Φ.253/49264/Β6/2-5-2012 

(ΦΕΚ 1440Β΄) 

 και για τα ΕΠΑΛ στο άρθρο 17 της Φ.151/22071/Β6/26-2-2009 (ΦΕΚ 373Β΄) Υ.Α. όπως αυτή 

συμπληρώθηκε με τις  Φ151/67431/Β6/15-6-2011 (ΦΕΚ 1307Β΄) Υ.Α., Φ.151/40925/Β6/10-4-

2012 (ΦΕΚ 1280Β΄) και Φ.151/50021/Β6/3-5-2012 (ΦΕΚ 1476Β΄) και είναι τα εξής: 
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-Αίτηση για εγγραφή (θα γίνει την ημέρα της εγγραφής σε έντυπο της Γραμματείας)  

-Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως 

κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) των τίτλων αυτών 

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (θα συμπληρωθεί την ημέρα της εγγραφής σε 

έντυπο της Γραμματείας) 

-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 (επικυρωμένο) της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). 

  

 Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους 

την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται 

τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης. (Κατάθεση 

επικυρωμένου φωτοαντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικού 

γέννησης ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται τα 

ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, την ημέρα της 

εγγραφής.) 

 

  

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 

Οι υπαγόμενοι σε αυτή την ειδική κατηγορία οφείλουν να προσκομίσουν κατά την 

εγγραφή τους, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, 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 μετεγγράφησαν σ’ αυτόν, 

από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΕΚ1307Β΄).  
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 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του Τμήματος  (τηλέφωνα: 210- 727 7386, 7952, 7738, 7309, 7311). 

 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, 

στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που 

καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία έως και                            

30 Σεπτεμβρίου με αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου του Τμήματος, 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 στο Τμήμα Φιλολογίας, δεν μπορεί να εγγραφεί αν προηγουμένως δεν 

διαγραφεί από την σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος. 

(Κατάθεση πιστοποιητικού διαγραφής ή αποφοιτηρίου από το Τμήμα 

προέλευσης, την ημέρα της εγγραφής.) 

 


