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Αζήλα,  18/09/2018 

ΕΓΓΡΑΦΕ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

Οη Δπηηπρόληεο κε ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ, ΔΠΑΛ – Β ́ ή ΔΠΑΛ – Α’ θαη νη αιινδαπνί-

αιινγελείο  θαινύληαη λα πξνζέιζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη 

ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ, Οδόο Καπιαλώλ 6,  10680 Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

ηαπηνπξνζσπία ηνπο θαη λα ηνπο δνζεί πξόζβαζε ζηηο αθαδεκατθέο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο. Η 

πξνζέιεπζε ησλ επηηπρόλησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 

 

Α) 21/09/2018, από 11:00 –14:00, όζσλ ην επίζεην αξρίδεη από Α –Ι, 

Β) 24/09/2018, από 11:00 –14:00, όζσλ ην επίζεην αξρίδεη από Κ–Μ, 

Γ) 25/09/2018, από 11:00 –14:00, όζσλ ην επίζεην αξρίδεη από Ν–Ω, 

Γ) 27/09/2018, από 11:00 – 14:00, ε αιινδαπνί - αιινγελείο. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

 

Α) ΔΙΑΓΟΜΔΝΟΙ – ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΜΔ ΣΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΓΔΛ & ΔΠΑΛ – Β ́ή 

ΔΠΑΛ – Α’ :  

α)  ηελ  αίηεζε  ειεθηξνληθήο  εγγξαθήο  πνπ  ζα  εθηππώζνπλ  ζπκπιεξσκέλε  από  ηελ 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή. ε πεξίπησζε πνπ από πξνεγνύκελν έηνο έρεη εγγξαθεί ζε άιιε ζρνιή ή 

ηκήκα, ζα ζπκπιεξώζεη ππεύζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ζα δειώλεη όηη ζα πξνζθνκίζεη άκεζα ηε 

δηαγξαθή ηνπ/ηεο από ην πξνεγνύκελν ηκήκα, γηα λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηνπ/ηεο ζην λέν ηκήκα.  

 

β) επθξηλέο θσηναληίγξαθν θαη ησλ 2 όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ή δηαβαηεξίνπ ή άιινπ 

δεκόζηνπ εγγξάθνπ, από ην νπνίν απνδεηθλύεηαη ε αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ηα νλνκαζηηθά 

ηνπ/ηεο ζηνηρεία. 

 

γ) Μία (1) θσηνγξαθία ηύπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 



 

Β)  ΔΙΑΓΟΜΔΝΟΙ – ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ  ΔΛΛΗΝΔ  ΠΟΛΙΣΔ  ΣΗ  ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ 

ΜΔΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ 

Οη ππαγόκελνη ζε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο εηζαγσγήο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο, εθηόο από ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, επηπιένλ 

βεβαίσζε Γήκνπ ησλ Ννκώλ Ξάλζεο, Ρνδόπεο ή Έβξνπ, ζηα δεκνηνιόγηα ησλ νπνίσλ είλαη 

γξακκέλνη. Αλ έρνπλ κεηεγγξαθεί ζε άιιν Γήκν άιιεο πεξηνρήο, ηόηε ζα πξέπεη από ηε βεβαίσζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δήκνπ, λα πξνθύπηεη όηη κεηεγγξάθεθαλ ζ ’απηόλ, από Γήκν ησλ αλσηέξσ 3 

Ννκώλ (Φ. 151/64998/Β6/15-6-2011 (ΦΔΚ 1307Β )́). 


