ΠΡΟ
Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ.
Ξάλζε

ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο
2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο.
ΥΔΣ : Αλαθνίλσζε.

αο δηαβηβάδνπκε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αθνξά ζηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο, ζηέγαζεο θαη
ζίηηζεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη παξαθαινχκε λα ηελ αλαξηήζεηε ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο .
Δζσηεξηθή Γηαλνκή
-Γ.Α.Θ.
-Σ.Π..& Φ.Μ.

Ο Πξχηαλεο
ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο

Καζεγεηήο Αζαλάζηνο Καξακπίλεο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ,
ΣΔΓΑΗ ΚΑΙ ΙΣΙΗ ΠΡΩΣΟΔΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΘΡΑΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΚΟΜΟΣΗΝΗ 8-9-2014

Απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλψζεθε φηη νινθιεξψζεθαλ νη
δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκατθφ έηνο
2014-2015 θαη νξίζζεθε ε πξνζεζκία εγγξαθήο ησλ επηηπρφλησλ ζηα Παλεπηζηήκηα, ΣΔΙ,
ΑΠΑΙΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλψη. Δθθι/θέο Αθαδεκίεο απφ ηε Γεπηέξα 15 επηεκβξίνπ έσο θαη ηελ
Παξαζθεπή 26 επηεκβξίνπ 2014 θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηηο
Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ σο αθνινχζσο:
Α. ησλ εηζαγνκέλσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β' ή ΔΠΑΛ-Α' ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
Β. ησλ εηζαγνκέλσλ ζηηο ζέζεηο εηζαθηέσλ πέξαλ ηνπ θαζνξηζζέληνο αξηζκνχ εηζαθηέσλ κε ηελ εηδηθή
θαηεγνξία ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο
Γ. ησλ εηζαγνκέλσλ ζηηο ζέζεηο εηζαθηέσλ πέξαλ ηνπ θαζνξηζζέληνο αξηζκνχ εηζαθηέσλ κε ηελ εηδηθή
θαηεγνξία ησλ αιινδαπψλ-αιινγελψλ θαη απνθνίησλ Λπθείσλ ή αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ θξαηψλ-κειψλ
ηεο Δ.Δ. κε ειιεληθήο θαηαγσγήο
Γ. ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ κε δηάθξηζε ζε επηζηεκνληθέο Οιπκπηάδεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΔΙΑΓΟΜΔΝΟΙ - ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΜΔ ΣΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΓΔΛ & ΔΠΑΛ-Β'
ή ΔΠΑΛ-Α'.
Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά αλαθέξνληαη
γηα ηα ΓΔΛ ζην άξζξν 9 ηεο Φ.253/28934/Β6/21-3-2006 (ΦΔΚ 391Β')Τ.Α.,
θαη γηα ηα ΔΠΑΛ ζην άξζξν 17 ηεο Φ.151/22071/Β6/26-2-2009 (ΦΔΚ 373Β') Τ.Α. θαη είλαη ηα εμήο:
Αίηεζε γηα εγγξαθή.
-Σίηινο απφιπζεο: επθξηλέο θσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ ή απνδεηθηηθνχ ηνπ ζρνιείνπ
απνθνίηεζεο.
-Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ηεο
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
-Σέζζεξηο (4) θσηνγξαθίεο ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
- Δθηφο ησλ παξαπάλσ, θαη κφλν φζνη πέηπραλ απφ ην Γεληθφ Λχθεην θαη ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Β' (90%
θαη 10%) ππνβάιινπλ θαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο πξφζβαζεο (ΓΔΝ
ΚΑΣΑΣΙΘΔΣΑΙ ΠΟΣΔ Η ΠΡΩΣΟΣΤΠΗ ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΡΟΒΑΗ). Αλ ε Βεβαίσζε Πξφζβαζεο έρεη
εθδνζεί απφ ηδησηηθφ ζρνιείν, ηφηε απηή ζα πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο απφ ηε Γ/λζε Γ.Δ. ζηελ νπνία ππάγεηαη ην ζρνιείν.
Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο γηα εγγξαθή, νη εηζαρζέληεο πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ

αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα/δηαβαηήξην ή άιιν δεκφζην έγγξαθν, απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχνληαη ηα
νλνκαζηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο.
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε νη εηζαρζέληεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηηο Γξακκαηείεο
ησλ νηθείσλ ζρνιψλ.
Ζ Γξακκαηεία, θαηά ηελ εγγξαθή, ειέγρεη θαη αληηπαξαβάιιεη ηα ζηνηρεία απηψλ πνπ πξνζέξρνληαη
γηα εγγξαθή κε ην αηνκηθφ δειηίν επηηπρίαο ηνπο θαη ην επίζεκν αληίγξαθν ηνπ νλνκαζηηθνχ πίλαθα, πνπ
ζαο απνζηέιινπκε.
Γηα ιφγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο, φπσο παξαηεηακέλε ζενκελία, ζνβαξή αζζέλεηα, ζηξάηεπζε ή
απνπζία ζην εμσηεξηθφ, είλαη δπλαηή ε εγγξαθή ζπνπδαζηή πνπ θαζπζηέξεζε λα εγγξαθεί κέζα ζ ηελ
θαζνξηζκέλε πξνζεζκία 15-26 επηεκβξίνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο ή
ζρνιήο Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Η., θαηά πεξίπησζε, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζπνπδαζηή, ε
νπνία ππνβάιιεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
εγγξαθήο θαη ζηελ νπνία εθηίζεληαη θαη νη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο. πνπδαζηήο πνπ δελ εγγξάθεθε νχηε
κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο θαζψο θαη
γηα ηα επφκελα έηε.
Τπνςήθηνο πνπ έρεη εγγξαθεί ζε ρνιή ή Σκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ην ζχζηεκα
ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη εηζάγεηαη ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ
εμεηάζεσλ ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα δελ κπνξεί λα εγγξαθεί ζηε λέα ρνιή ή ζην Σκή κα εηζαγσγήο ηνπ,
αλ πξνεγνπκέλσο δελ δηαγξαθεί απφ ηελ ρνιή ή ην Σκήκα, ζην νπνίν είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο.
Ζ πξνζεζκία θαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ επηηπρφλησλ ζηηο ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο
ρνιέο, ζηε ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ
θαζψο θαη ζηηο Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρφδνπ θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο ζα νξηζζεί
θαη ζα αλαθνηλσζεί απφ ηηο ίδηεο ηηο ζρνιέο. Οη ηδηψηεο επηηπρφληεο ζηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη
Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζα εγγξαθνχλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' - ΔΙΑΓΟΜΔΝΟΙ - ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ ΣΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ
ΜΔΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ
Οη ππαγφκελνη ζε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο
ρνιήο ή Σκήκαηνο εηζαγσγήο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο, εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην
Κεθάιαην Α' ηεο παξνχζαο, επηπιένλ βεβαίσζε Γήκνπ ησλ Ννκψλ Ξάλζεο, Ρνδφπεο ή Έβξνπ, ζηα
δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη. Αλ έρνπλ κεηεγγξαθεί ζε άιιν Γήκν άιιεο πεξηνρήο, ηφηε ζα
πξέπεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ, λα πξνθχπηεη φηη κεηεγγξάθεζαλ ζ' απηφλ, απφ Γήκν
ησλ αλσηέξσ 3 Ννκψλ (Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΔΚ1307Β').
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΔΙΑΓΟΜΔΝΟΙ - ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΔΝΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΛΤΚΔΙΩΝ
Ή ΑΝΣΙΣΟΙΥΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΚΡΑΣΩΝ-ΜΔΛΩΝ ΣΗ Δ.Δ. ΜΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΣΑΓΩΓΗ
χκθσλα κε ηε κε αξηζ. Φ.151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΔΚ 272B/01-03-07) Τ.Α. φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πξνβιέπνληαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ
εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο. Γχν απφ απηέο ηηο
θαηεγνξίεο είλαη:
Α) νη Αιινδαπνί-Αιινγελείο (Απφθνηηνη Λπθείσλ εθηφο Δ.Δ.) θαη
Β) νη Απφθνηηνη Λπθείσλ ή αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δ.Δ. κε Διιεληθήο Καηαγσγήο.
Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα ππαρζεί ζε κηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, εθφζνλ δελ έρεη ειιεληθή
θαηαγσγή ν ίδηνο θαη θαλέλαο απφ ηνπο δχν γνλείο ηνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο κε αξηζ. Φ.151/64998/Β6 (ΦΔΚ 1307Β/16-6-2011) Τ.Α. νη επηηπρφληεο
ηεο αλσηέξσ εηδηθήο θαηεγνξίαο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ γηα έιεγρν ζηηο Γξακκαηείεο ησλ ρνιψλ θαη
Σκεκάησλ επηηπρίαο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί θαη λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηνπο.
ηε ζπλέρεηα νη ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα εηζαγσγήο κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθδίδνπλ
βεβαίσζε εηζαγσγήο πξνθεηκέλνπ νη εηζαρζέληεο λα ηελ πξνζθνκίζνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ
ρνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα φζνπο εηζήρζεζαλ κε ηελ
εηδηθή θαηεγνξία ησλ αιινδαπψλ-αιινγελψλ θαη απνθνίησλ ιπθείσλ ή αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ θξαηψλκειψλ ηεο Δ.Δ. κε ειιεληθήο θαηαγσγήο, αλαθέξνληαη ζηε κε αξηζ. Φ.151/20049/Β6/20-2-2007 (ΦΔΚ 272
Β') Τ.Α., θαη είλαη ηα εμήο:
1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
α) Πξσηφηππνο ηίηινο απφιπζεο επηθπξσκέλνο απφ ηελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή αξρή ηεο ρψξαο ηνπ
ππνςεθίνπ.
β) Βεβαίσζε ηεο κέζεο γεληθήο βαζκνινγίαο ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπ, ε νπνία λα έρεη εθδνζεί απφ: i) ην
Τπνπξγείν Παηδείαο ή απφ ηελ αξκφδηα Δθπαηδεπηηθή Αξρή ηεο ρψξαο ηνπ, ή ii) ηελ Πξεζβεία ηεο ρψξαο
απηήο ζηελ Διιάδα, ή iii) Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ηεο Διιάδαο ή απφ ηε Γ/λζε ΠΟΓΔ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ κέζε γεληθή βαζκνινγία πξέπεη λα εθθξάδεηαη ζε
εηθνζάβαζκε (0-20) θιίκαθα, κε άξηζηα ην 20 θαη ειάρηζην ην 0. Γηα ηνπο θαηφρνπο απνιπηεξίνπ
Λπθείνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απαηηείηαη Βεβαίσζε Πξφζβαζεο κε ην γεληθφ βαζκφ.

γ) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο νηθείαο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη φηη ν ηίηινο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
εηζαγσγήο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο απηήο. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη
γηα ηνπο θαηφρνπο απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
δ) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο νηθείαο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ε ρψξα, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο νπνίαο αθνινπζεί ην ζρνιείν απνθνίηεζεο ηνπ
ππνςεθίνπ. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη γηα ηνπο θαηφρνπο απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
ε) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο νηθείαο ρψξαο απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο έρεη θνηηήζεη κε πιήξε θνίηεζε ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ ή ηνπ
αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ ζηε ρψξα απνθνίηεζήο ηνπ, δειαδή ν καζεηήο λα έρ εη παξαθνινπζήζεη ηα νηθεία
καζήκαηα απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηά ηνπ.
ζη) Βεβαίσζε πνπ λα δείρλεη ηελ θαηαγσγή ηνπ ππνςεθίνπ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ. (Να πξνθχπηεη ζαθψο
φηη θαλέλαο απφ απηνχο δελ έρεη ειιεληθή θαηαγσγή).
δ) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ (VISA), ηαπηφηεηαο ή ηεο άδεηαο παξακνλήο αλ ν ππνςήθηνο
δηακέλεη ζηελ Διιάδα
ε) Τπεχζπλε δήισζε φηη ν ππνςήθηνο :
i.
δελ είλαη απφθνηηνο ειιεληθνχ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα
ii.
δελ είλαη θάηνρνο πηπρίνπ ζρνιήο ή ηκήκαηνο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο
iii.
δελ έρεη εηζαρζεί ζε ζρνιή ή ηκήκα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο ην έηνο 2012 ή
πξνγελέζηεξα. Οη ππνςήθηνη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, δειψλνπλ
ππεχζπλα φηη θαηέρνπλ βεβαίσζε πξφζβαζεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
iv.
δελ έρεη απνθηήζεη δηα αιιεινγξαθίαο ηίηιν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ
v. έρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηελ εηδηθή θαηεγνξία φπνπ ππάγεηαη θαη ζα
ηα πξνζθνκίζεη γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή Σκήκαηνο ηεο εηζαγσγήο ηνπ.
εκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ ππνβάιεη ηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε καδί κε ην
ειεθηξνληθφ Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή πγθέληξσζεο θαη Διέγρνπ Αηηήζεσλ
πκκεηνρήο θαη Μεραλνγξαθηθψλ Γειηίσλ Αιινδαπψλ-Αιινγελψλ θαη Απνθνίησλ Λπθείσλ ή
αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ Κξαηψλ - Μειψλ ηεο Δ.Δ. κε ειιεληθήο θαηαγσγήο, ηελ νπνία θαηαζέηνπλ θαη ζηε
Γξακκαηεία ή ζπκπιεξψλνπλ εθ λένπ.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ επηηπρφλησλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ, είλαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο. Απηή απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο ή ηνπ ρνιείνπ Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Β2 (Ρ) ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο. Ζ
βεβαίσζε απηή δελ απαηηείηαη, αλ ν εηζαγφκελνο έρεη ηίηιν απφιπζεο απφ Κππξηαθφ ζρνιείν.
Οη επηηπρφληεο πνπ δελ έρνπλ ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε θαηά ην έηνο εηζαγσγήο νινθιεξψλνπλ ηελ
εγγξαθή ηνπο κεηά ηελ πξνζθφκηζε απηήο κέζα ζηελ πξνζεζκία εγγξαθψλ ησλ λενεηζαγφκελσλ
θνηηεηψλ κε ηελ νηθεία εηδηθή θαηεγνξία ηνπ επφκελνπ έηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν εηζαγφκελνο ράλεη
ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπ. Ο έιεγρνο φκσο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληαμε ησλ
ππνςεθίσλ ζηελ αλσηέξσ εηδηθή θαηεγνξία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη θέηνο.
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο νη εηζαρζέληεο πξνζέξρνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο
ή Σκήκαηνο εηζαγσγήο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία.
Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ησλ επηηπρφλησλ-εηζαγνκέλσλ, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20)
εκεξψλ, απφ ηελ ιήμε ηεο εκεξνκελίαο εγγξαθήο. Ζ απφθαζε εγγξαθήο αλαθνηλψλεηαη απφ ηε
Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο αξκνδίσο.
Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηε δηαιπηηθή αίξεζε έγθξηζεο λνκηκφηεηαο ηεο
ηειεπηαίαο απφ ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηε πλέιεπζε ηνπ ΣΔΗ. Δάλ ε χγθιεηνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ή ε πλέιεπζε ηνπ ΣΔΗ θξίλεη φηη ε εγγξαθή δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, ιφγσ
ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο
ππαγσγήο ζηελ εηδηθή θαηεγνξία, ηφηε δεζκεχεηαη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο λα ηελ αλαθαιέζεη κε
νξηζηηθή απφθαζε δηαγξαθήο απφ ηνπο θαηαιφγνπο ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο εηζαγσγήο. Ζ απφθαζε
απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο
ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θχξσζεο ησλ πηλάθσλ εηζαγσγήο ππνςεθίσλ ζηελ
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηε δηαγξαθή απηψλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο θαηά ηα
επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο απφ φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Η ή ρνιέο.
ΗΜΔΙΩΗ: Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςήθηνπο ή απφ άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν.
2. ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ μέλε ππεξεζία (ζρνιείν, άιιε εθπαηδεπηηθή αξρή θ.ιπ.) πξέπεη
λα είλαη:
α) Δπηθπξσκέλα πάλσ ζην πξσηφηππν γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο απηνχ πνπ ηα ππνγξάθεη απφ

ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ δηπισκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα κε
επηθχξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο.
Γηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ θ.ιπ., πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ρψξεο Αγ. Βηθέληηνο &
Γξελαδίλεο, Άγηνο Μαξίλνο, Αδεξκπατηδάλ, Αλδφξα, Αληίγθνπα & Μπαξκπνχληα, Αξγεληηλή, Αξκελία,
Απζηξαιία, Απζηξία, Βαλνπάηνπ, Βέιγην, Βελεδνπέια, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Γαιιία,
Γεξκαλία, Γξελάδα, Γαλία, Γνκηλίθα, Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, Δθνπαδφξ (Ηζεκεξηλφο), Δι αιβαδφξ,
Διβεηία, Δζζνλία, Ζ.Π.Α., Ζλσκέλν Βαζίιεην Μεγ. Βξεηαλίαο θαη Βνξ. Ηξιαλδίαο, Ηαπσλία, Ηλδία, Ηξιαλδία,
Ηζιαλδία, Ηζπαλία, Ηζξαήι, Ηηαιία, Καδαθζηάλ, Κίλα (κφλν ε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη
ηνπ Μαθάν), Κνινκβία, Κνξέα, Κφζηα Ρίθα, Κξναηία, Λεζφζν, Λεηνλία, Λεπθνξσζία, Ληβεξία, Ληζνπαλία,
Ληρηελζηάηλ, Λνπμεκβνχξγν, Μαιάνπη, Μάιηα, Μαπξίθηνο, Μαπξνβνχλην, Μεμηθφ, Μνιδαβία, Μνλαθφ,
Μπαξκπάληνο, Μπαράκεο, Μπειηδέ, Μπνηζνπάλα, Μπξνπλέη-Νηαξνπζαιάκ, Νακίκπηα, Νέα Εειαλδία,
Νεζηά Κνπθ, Νεζηά Μάξζαι, Νηνχε, Ννξβεγία, Νφηηνο Αθξηθή, Οιιαλδία, Οκάλ, Ολδνχξα, Οπγγαξία,
Οπθξαλία, Παλακάο, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Πξάζηλν Αθξσηήξην, Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο
Μαθεδνλίαο, Ρνπκαλία, Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ακφα, αηλη Κηηο & Νέηβηο, άληα Λνπηζία, άν Σφκε &
Πξίλζηπε, εξβία, ευρέιιεο, ινβαθία, ινβελία, νπαδηιάλδε, νπεδία, νπξηλάκ, Σφγθα, Σνπξθία,
Σξηληληάλη & Σνκπάγθν, Σζερία, Φηλιαλδία, Φίηδη, δε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επηθπξσζεί γηα ηε
γλεζηφηεηά ηνπο απφ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ, κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη
ζηα έγγξαθα απηά ζα ππάξρεη επηζεκείσζε, πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο ζχκβαζεο ηεο
Υάγεο (APOSTILLE) ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961 απφ ηηο αξκφδηεο γηα ην ζθνπφ απηφ αξρέο, πνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ίδηαο χκβαζεο, ππνρξεψλεηαη λα νξίζεη ην θάζε
ζπκβαιιφκελν Κξάηνο.β) Μεηαθξαζκέλα απφ ηελ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ ηε
Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, γίλνληαη δεθη έο κεηαθξάζεηο
πνπ γίλνληαη απφ δηθεγφξν πνπ έρεη ην δηθαίσκα κεηάθξαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53
ηνπ Ν.Γ. 3026/1954.
γ) ΚΤΠΡΟ: Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, είλαη ειεχζεξα πεξαηηέξσ επηθχξσζεο α. ηα δεκφζηα έγγξαθά
ηεο θαη β. ηα ηδησηηθά επηθπξσζέληα απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ.
3. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ


Οη απφθνηηνη ειιεληθνχ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηελ
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηηο δηαηάμεηο απηέο (Φ.151/41977/Β6/06-04-2011, ΦΔΚ 832Β/12-05-2011).



Γελ γίλνληαη δεθηνί νη ηίηινη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ απνθηεζεί δη'
αιιεινγξαθίαο.



ηηο πεξηπηψζεηο πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη
αλαγθαία ε επηθνηλσλία κε ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο (ηει. 210-3800990)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΑΠΟ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ ΜΔ ΓΙΑΚΡΙΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ
ηελ ίδηα πξνζεζκία ππνβάιινπλ αίηεζε γηα εγγξαθή καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζηα
Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα νη απφθνηηνη Γεληθνχ Λπθείνπ, νη νπνίνη δηαθξίζεθαλ ζηε Βαιθαληθή ή ηε
Γηεζλή Οιπκπηάδα Μαζεκαηηθψλ, Πιεξνθνξηθήο, Φπζηθήο, Υεκείαο ή Βηνινγίαο ή ζηνλ
Δπξσπατθφ Γηαγσληζκφ γηα λένπο επηζηήκνλεο θαη ζηα ΣΔΙ νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ-Α', νη
νπνίνη δηαθξίζεθαλ ζηε Βαιθαληθή ή ηε Γηεζλή Οιπκπηάδα Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπο έρεη απνλεκεζεί
πξψην, δεχηεξν ή ηξίην βξαβείν (ρξπζφ, αξγπξφ ή ράιθηλν κεηάιιην ή εηδηθή δηάθξηζε, αλ πξφθεηηαη γηα
ηνλ Δπξσπατθφ Γηαγσληζκφ γηα λένπο επηζηήκνλεο) (Φ.151/20049/Β6/20-2-2007/ΦΔΚ 272ΒΎ.Α.). Σα
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη:
-Αίηεζε γηα εγγξαθή.
-Σίηινο απφιπζεο: επθξηλέο θσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ή ΔΠΑ.Λ. Α'.
-Σέζζεξηο (4) θσηνγξαθίεο ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
-Βεβαίσζε ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο, ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηζηεκφλσλ θαη
Δπαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ ή Υεκηθψλ, ηεο
Παλειιήληαο Έλσζεο Βηνεπηζηεκφλσλ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε βξάβεπζή ηνπο θαη ην
βξαβείν πνπ ηνπο απνλεκήζεθε.
-Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην κάζεκα ζην νπνίν δηαθξίζεθαλ θαη ηα
καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εηζαγσγή ζην ζπγθεθξηκέλν
Σκήκα αλήθνπλ ζηα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ ζην Λχθεην νη ππνςήθηνη,
αλ πξφθεηηαη γηα απνθνίηνπο ΓΔΛ ή
-Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην κάζεκα ζην νπνίν δηαθξίζεθαλ είλαη ζπλαθέο
κε ην κάζεκα εηδηθφηεηαο ζην νπνίν εμεηάδνληαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α') γηα
ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα ΣΔΙ, αλ πξφθεηηαη γηα θαηφρνπο απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ-Α.

Αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνπο απνθνίηνπο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β') πνπ
έρνπλ δηαθξηζεί ζηε Βαιθαληθή ή ηε Γηεζλή Οιπκπηάδα Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο ή Βηνινγίαο.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗ ΣΔΓΑΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Α’ ΔΣΟΤ

1. Έληππε Αίηεζε πνπ αθνξά ηε ζηέγαζε (ρνξεγείηαη απφ ηα ζεκεία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ).
2.
Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα ηεο Δθνξίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 (εηζνδήκαηα 2013)
ζπλνδεπφκελν
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη φηη είλαη πηζηφ αληίγξαθν ηνπ
πξσηνηχπνπ (ρνξεγείηαη απφ ηα ζεκεία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο αλαθέξνληαη
παξαθάησ).
α) ηνπ γνλέα θαη
β) ηνπ ηδίνπ ηνπ θνηηεηή
(Δάλ δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε ν ίδηνο ν θνηηεηήο, ηφηε ζα πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε,
φπνπ ζα ην δειψλεη ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα).
3. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο, απφ αξκφδηα Γεκνηηθή ή Κνηλνηηθή Αξρή ( ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ).
4. Βεβαίσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο, ζρεηηθά κε ην ρξφλν εγγξαθήο, ην δηαλπφκελν έηνο
ζπνπδψλ θαη ηνλ ηξφπν (θαηεγνξία) εηζαγσγήο ηνπ θνηηεηή ζην Παλεπηζηήκην.
5. Τπεχζπλε Γήισζε, φπνπ ζα δειψλεηαη ε κφληκε θαηνηθία ησλ γνλέσλ (ρνξεγείηαη απφ ηα ζεκεία
θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ)..
6. Όζνη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηθαινχληαη ιφγνπο πγείαο, ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε αξκφδηαο
Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φπνπ ζα ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη απηνί.
7. Όζνη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηθαινχληαη αλαπεξία ζα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε απφ ηα ΚΔΠΑ
φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη ε πεξίνδνο ηζρχνο ηεο αλαπεξίαο.
8. Όζνη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο έρνπλ αδειθφ θνηηεηή/θνηηήηξηα ή λα ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ
ζεηεία, ζα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ή βεβαίσζε
φηη ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία.
9. Όζνη ελδηαθεξφκελνη είλαη πνιχηεθλνη, ζα ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο, ην νπνίν
ρνξεγείηαη απφ ηελ Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο.
10. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρεη δηαδχγην ζα πξνζθνκίδεηαη θσηναληίγξαθν
δηαδεπθηεξίνπ θαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εθνξίαο ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ.
11. Οπνηνζδήπνηε άιινο θνηλσληθφο ιφγνο (π.ρ. αλεξγία) ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ αληίζηνηρε
βεβαίσζε-πηζηνπνίεζε απφ ηελ εθάζηνηε δεκφζηα αξρή θαη κε αθξηβή ζηνηρεία.

ΙΣΙΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Α' ΔΣΟΤ
ΦΔΚ 1965/18 Ινπλίνπ 2012 η. Β’
Αξηζκ. Φ5/68535/Β3 Τπνπξγηθή Απφθαζε
Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξνρή δσξεάλ ζίηηζεο ζηνπο θνηηεηέο ησλ
Α.Δ.Η.
1. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο δηθαηνχρνη δσξεάλ ζίηηζεο είλαη :
α. Οη ελεξγνί θνηηεηέο ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) ηεο εκεδαπήο, ηνπ πξψηνπ,
δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195), εθφζνλ δελ
είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ αληίζηνηρα.
β. i) Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνχκελνη θνηηεηέο ζε Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ
άιια Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, φπσο

νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (α) θαη (β) ηνπ λ. 4009/2011 (Α' 195).
ii) Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνχκελνη θνηηεηέο ζε Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ
νκνηαγή Ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
ζπλεξγαζίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (α) θαη (β) ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195).
γ. Οη θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνζσξηλά απφ έλα Α.Δ.Η. ζε άιιν ηεο εκεδαπήο, ζχκθσλα κε ηνλ
Οξγαληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο πξνέιεπζεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξάγξαθνο 2 (ε) ηνπ λ. 4009/2011
(Α' 195). δ. Οη αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο
ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (β)(ίί) θαη (δ).
2. Πξνυπνζέζεηο δσξεάλ ζηηηδνκέλσλ
1.α. Άγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα
εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) επξψ πξνθεηκέλνπ γ ηα νηθνγέλεηα
κε έλα κφλν ηέθλν. Γηα νηθνγέλεηεο κε δχν ηέθλα θαη πιένλ ην παξαπάλσ πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε
ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ πξψηνπ. Σν αλσηέξσ δηακνξθνχκελν πνζφ
πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ εθφζνλ ν αδειθφο ηνπ δηθαηνχρνπ θνηηεηή είλαη ελεξγφο
θνηηεηήο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αδειθνί ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ
θαηεγνξία ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θαζέλαλ απφ απηνχο.
β. Έγγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα
εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ηειεπηαίνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) επξψ. Πξνθεηκέλνπ γη α έληεθλε
νηθνγέλεηα ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν.
γ. Άγακνη θνηηεηέο άλσ ησλ 25 εηψλ ησλ νπνίσλ ην εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην
αληίζηνηρν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηνπ
ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) επξψ.
2. Ωο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ,
θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή, ησλ
γνλέσλ ηνπ θαη ησλ αλήιηθσλ αδειθψλ ηνπ απφ θάζε πεγή. Πξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θνηηεηή, σο εηήζην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην
απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ησλ ηδίνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ/ηεο θαη ησλ
αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπ απφ θάζε πεγή.
3. Σα θαηά πεξίπησζε δηακνξθνχκελα πνζά κεηψλνληαη θαηά 10%, φηαλ νη δηθαηνχρνη θνηηεηέο θαηνηθνχλ
κφληκα ζην Γήκν πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε Λέζρε ή ην Ίδξπκα, εάλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε.
4. Σν χςνο ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ ή αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ απνηειεί θξηηήξην παξνρήο δσξεάλ
ζίηηζεο ζηνλ θνηηεηή, φηαλ ν ίδηνο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, ή έλαο εθ ησλ γνλέσλ ηνπ εάλ εί λαη άγακνο θάησ
ησλ 25 εηψλ, ή ν/ε ζχδπγνο ηνπ/ηεο εάλ είλαη έγγακνο, εηζπξάηηεη επίδνκα αλεξγίαο.
5. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο θνηηεηήο ή/θαη νη γνλείο ηνπ ή ν/ε ζχδπγφο ηνπ/ηεο, εθφζνλ απηφο
είλαη έγγακνο, δελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75) πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο δήισζεο.
6. Ζ Λέζρε ή ε Δπηηξνπή Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Ηδξχκαηνο, εάλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε, κπνξεί
λα δεηά θαη άιια, θαηά ηελ θξίζε ηεο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί αλ δηθαηνχηαη ή φρη ζίηηζεο.
7. Αλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ηδξχκαηνο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 63
ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195), δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζίηηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ
πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Λέζρεο ή ε Δπηηξνπή Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Ηδξχκαηνο, εάλ δελ πθίζηαηαη Λέζρε, ρνξεγεί ηελ
πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο εηδηθή ηαπηφηεηα θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε φζνπο εκπίπηνπλ ζηηο
θαησηέξσ αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο.
8.α) Φνηηεηέο πνπ είλαη πνιχηεθλνη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1910/1944 (Α 229), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3454/2006 (Α 75), θαη ηέθλα απηψλ. Ζ
πνιπηεθληθή ηδηφηεηα δηαηεξείηαη ηζνβίσο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
λ. 3454/2006 (Α 75).
β) Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ πνιπκεινχο νηθνγέλεηαο κε ηξία δψληα ηέθλα
απφ λφκηκν γάκν ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεζέληα.
γ) Φνηηεηέο κε αδειθφ ή αδειθή, ελεξγφ θνηηεηή ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν

2 ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195), εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ,
πνπ θνηηά ζε Παλεπηζηήκην ή Σ.Δ.Η. ή ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ζηελ Αλψηαηε ρνιή
Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.), θαζψο θαη ζηηο Αλψηεξεο ρνιέο
Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ δηαθνξεηηθήο πφιεο ηεο κφληκεο
θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο.
δ) Απνξθαληζζέληεο θνηηεηέο απφ ηνλ έλα ή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, εθφζνλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
ε) Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ άγακεο κεηέξαο κε ηνπιάρηζηνλ έλα κε αλαγλσξηζζέλ
ηέθλν, ην νπνίν ή ηα νπνία δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
ζη) Φνηηεηέο κε γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ζπδχγνπο πνπ είλαη ηπθινί ή θσθάιαινη ή λεθξνπαζείο, πνπ
ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή πάζρνπλ απφ κπτθή δπζηξνθία Duchenne ή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
αηφκσλ εηδηθψλ αλαγθψλ επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιφκελα ζε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%.
δ) Οη πάζρνληεο απφ ηηο ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.
3794/2009 (Α' 156).
ε) Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ ζχκαηνο ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1897/1990 (Α 120) θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
3.Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ γηα ιήςε θαη αλαλέσζε ηεο εηδηθήο ηαπηφηεηαο
Ο θνηηεηήο πνπ επηζπκεί λα ζηηίδεηαη δσξεάλ θαη εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξνχζα απφθαζε, ππνβάιιεη εληφο ησλ νξηδφκελσλ πξνζεζκηψλ απφ ηελ Λέζρε ή ην Ίδξπκα, εάλ ζε
απηφ δελ ιεηηνπξγεί Λέζρε, αίηεζε γηα ηε δσξεάλ ζίηηζή ηνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
α) Γχν θσηνγξαθίεο ηνπ θνηηεηή.
β) Βεβαίσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο, ζρεηηθά κε ην ρξφλν εγγξαθήο, ην δηαλπφκελν έηνο
ζπνπδψλ θαη ηνλ ηξφπν (θαηεγνξία) εηζαγσγήο ηνπ θνηηεηή ζην Παλεπηζηήκην.
γ) Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
δ) Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ θνηηεηή.
ε) Έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζηψλ ή ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο ησλ
γνλέσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο.
ζη) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ν ηφπνο κφληκεο
θαηνηθίαο ηνπ, αιιά θαη ζα γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ηεο γλψζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνβνιήο
αλαιεζνχο δήισζεο ή αλαθξηβψλ, ςεπδψλ ή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ (ρνξεγείηαη απφ ηα
ζεκεία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ).
δ) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα ηνπ/ηεο
αδειθνχ/ήο ζηελ πεξίπησζε πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηγξαθφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1
θαηεγνξία ή ζηελ θαηεγνξία (γ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ απηνχ άξζξνπ.
ε) Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γηα ην εηήζην νηθνγελεηαθφ ή
αηνκηθφ εηζφδεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θνηηεηή ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο (2014 εηζνδήκαηα
2013), εάλ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο (α) έσο (γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο. ε
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαιεθζεί ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, πξνζθνκίδεηα η απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν θνηηεηή θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
ζ) Βεβαίσζε επηδφηεζεο αλεξγίαο, απφ ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ζηα Μεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν ίδηνο, ν γνλέαο ηνπ ή
ν/ε ζχδπγφο ηνπ, εάλ εκπίπηεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
παξνχζεο θαηεγνξία.
η) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, πνπ απνδεηθλχεη ηελ
πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1910/1944 (Α'
229), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3454/2006 (Α' 75). Σν
αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ πξνζθνκίδεηαη εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (α) ηεο
παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο.
θ) Αληίγξαθν ηεο πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ απνλέκεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
1897/90 (Α' 120. Η αλσηέξσ πξάμε πξνζθνκίδεηαη εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ε) ηεο
παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο.
ι) Πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ζχζηεκα
πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρχ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, εάλ ν
θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία (ζη) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο. Αλ

ην πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο δελ δηαζαθελίδεη ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά κφλν
αλαπεξία άλσ ηνπ 67%, ηφηε ζπκπιεξσκαηηθά απαηηείηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ Γεκφζην
Ννζνθνκείν, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα Γηεπζπληνχ είηε Κιηληθήο Δ..Τ. ή Δξγαζηεξίνπ ή
Παλεπηζηεκηαθνχ Σκήκαηνο αληίζηνηρα, πνπ ζα βεβαηψλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία πνπ
πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθαιεί ή ζπλδέεηαη κε ζνβαξά θηλεηηθά
πξνβιήκαηα.
κ) Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ θνηηεηή, εάλ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο (δ), (ε) θαη (ε) ηεο
παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο.
λ) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηψζαληνο γνλέα, εάλ ν θνηηεηήο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία
(δ) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο.



ΟΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΔ ΙΣΙΗ ΚΑΙ ΣΔΓΑΗ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΚΑΣΑΘΔΣΟΤΝ
ΥΩΡΙΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΘΔ ΠΑΡΟΥΗ



ΑΙΣΗΔΙ ΜΔ ΔΛΛΙΠΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΔΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ.



ΓΔΝ ΘΑ ΓΟΘΔΙ ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ.



ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΑΙΣΗΔΙ ΓΔΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ.

Καηφπηλ απηψλ νη ελδηαθεξφκελνη πξσηνεηείο θνηηεηέο/ηξηεο ή ην λφκηκα
εμνπζηνδνηνχκελν απφ απηνχο πξφζσπν, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ζηα ζεκεία θαηάζεζεο φπσο αλαθέξνληαη θάησζη:
α) Γηα ηηο πφιεηο ηεο Κνκνηελήο, ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Οξεζηηάδαο, ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
εγγξαθή, ηε ζίηηζε θαη ηε ζηέγαζε ζα ππνβάιινληαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ.
β) Γηα ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ζα ππνβάιινληα η ζηα Σκήκαηα, ελψ γηα
ηελ ζίηηζε θαη ηελ ζηέγαζε ζα ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ Ξάλζεο.

ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ
ΚΟΜΟΣΗΝΗ
1) Σκήκα Ννκηθήο (25310-39829, 39890, 39894)
2) Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (25310-39624, 39663)
3) Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο (25310-39462, 39463, 39464)
4) Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο (25310- 39900, 39902, 39903)
5) Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (2531039409, 39412)
6) Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (25310-39824, 39825)
7) Σκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ Υσξψλ (25310- 39458, 39420, 39423,

39426)

ΞΑΝΘΗ
1)
2)
3)
4)
5)

Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (25410-79023, 79031)
Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (25410-79035)
Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (25410- 79101, 79108, 79109)
Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ (25410-79349, 79350)
Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο (25410-79345, 79360, 79361)

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ
1)
2)
3)
4)

Σκήκα Ηαηξηθήο (25510-30912, 30913)
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (25510-30023, 30028, 30024)
Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (25510-30016, 30046, 30047)
Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο (25510-30610, 30612, 30614)

ΟΡΔΣΙΑΓΑ
1)
2)

Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ (25520-41171, 41174)
Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (25520-41161, 41162, 41163).

Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
-Γ.Α.Θ.
-Σ.Π..&Φ.Μ.
-Σκήκαηα Γ.Π.Θ.
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο)
-Τπνινγηζηηθφ Κέληξν
(γηα αλάξηεζε ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ)

Ο Πξχηαλεο
ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο

Καζεγεηήο Αζαλάζηνο Καξακπίλεο

