
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

Οι Επιτυχόντες με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄ καλούνται να 

προσέλθουν στη γραμματεία του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 

Σπουδών, Οδός Καπλανών 6, 10680 Αθήνα, για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα, 

ως εξής: 

Α) 19/9/2016 από 11.00-14.00, όσων το επίθετο αρχίζει από Α-Η 

Β) 20/9/2016 από 11.00-14.00, όσων το επίθετο αρχίζει από Ζ-Λ 

Γ)  21/9/2016 από 11.00-14.00, όσων το επίθετο αρχίζει από Μ-Ρ 

Δ) 22/9/2016 από 11.00-14.00, όσων το επίθετο αρχίζει από Σ-Ω 

Ε) 23/9/2016 από 11.00-14.00, η κατηγορία των αλλοδαπών αλλογενών. 

                                              

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 

Α)ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄: 

 

α) την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που θα εκτυπώσουν συμπληρωμένη από την ηλεκτρονική 

εφαρμογή. Σε περίπτωση που από προηγούμενο έτος έχει εγγραφεί σε σχολή ή τμήμα από αυτά 

που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Φ.253/28934/Β6/2015 (ΦΕΚ 391 Β΄) Υ.Α. όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, θα συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει  ότι θα 

προσκομίσει άμεσα τη διαγραφή του/της από το προηγούμενο τμήμα, για να ολοκληρωθεί η 

εγγραφή του/της στο νέο τμήμα.  

 

β) ευκρινές φωτοαντίγραφο και των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή άλλου 

δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα 

ονομαστικά του/της στοιχεία. 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον  Αθηνών 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

                                                                                                                  Αθήνα, 15/9/2016 

http://www-slavstud.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/2016-2017/YPEYTHYNI_DILOSI.pdf


Γ) Μία (1)  φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

 

 

Β) ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ. 

 

Οι υπαγόμενοι σε αυτή την ειδική κατηγορία οφείλουν να προσκομίσουν στη γραμματεία της 

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 μετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω 3 

Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΕΚ1307Β΄). 

 

 

 


