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ΕΓΓΡΑΦΕ ΠΡΩΣΟΕΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

Οι Δπιηςσόνηερ με ηιρ πανελλαδικέρ εξεηάζειρ ζηο Σμήμα Σοςπκικών ποςδών και ύγσπονυν 

Αζιαηικών ποςδών, καλούνηαι να πποζέλθοςν ζηο Μέγαπο Θευπηηικών Δπιζηημών, Μ.Θ.Δ 

(παλαιό κηίπιο Νομικήρ), όλυνορ 57, Αίθοςζα Παπαππηγόποςλος ζηο 2
ο
 όποθο, ηη Γεςηέπα 

30/09/2019 και ώπα 11:00 – 13:00, πποκειμένος να γίνει η ηαςηοπποζυπία ηοςρ, να ολοκληπυθεί η 

εγγπαθή ηοςρ και να ηοςρ δοθεί ππόζβαζη ζηιρ ακαδημαφκέρ ςπηπεζίερ ηος Σμήμαηορ.  

Σαςηοπποζωπία – Σαςηοποίηζη ζηοισείων  - ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

 Επίδειξη Αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή Γιαβαηηπίος  

 Πποζκόμιζη Φυηοηςπίαρ ηηρ Αζηςνομικήρ ζαρ ηαςηόηηηαρ ή ηος Γιαβαηηπίος 

 Πποζκόμιζη Δκηςπυμένηρ αίηηζηρ εγγπαθήρ από ηην ηλεκηπονική εθαπμογή ηος 

Τποςπγείος 

 Πποζκόμιζη Μίαρ (1) ππόζθαηηρ θωηογπαθίαρ ηύπος αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ (μποπείηε 

να ηη ζςππάτεηε ζηην ηλεκηπονική αίηηζη εγγπαθήρ).  

 Σςπωμένο και ςμπληπωμένο ηο Ένηςπο Εγγπαθήρ ηος Σμήμαηορ (παηήζηε εδώ) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

 Πιζηοποιηηικό γέννηζηρ (για ηοςρ άνηπερ πποκειμένος να ζςμπληπωθούν ζωζηά ηα 

ζηοισεία ηοςρ για πιζηοποιηηικό ζηπαηολογικήρ σπήζηρ). 

 Δκηύπυζη ηος ΑΜΚΑ  (ΜΟΝΟ για ηιρ πεπιπηώζειρ ηων νεοειζασθένηων θοιηηηών πος 

βπίζκονηαι ζηοςρ πίνακερ επιηςσόνηων, αλλά δεν ςπέβαλαν  ηλεκηπονική αίηηζη) 

 Τπεύθςνη Δήλωζη όηι δεν είναι εγγεγπαμμένοι ζε άλλη σολή ή Σμήμα (Α.Δ.Ι.- Σ.Δ.Ι.) ηηρ 

Σπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ζηην Δλλάδα - ΜΟΝΟ για ηιρ πεπιπηώζειρ ηων 

νεοειζασθένηων θοιηηηών πος βπίζκονηαι ζηοςρ πίνακερ επιηςσόνηων, αλλά δεν 

ςπέβαλαν  ηλεκηπονική αίηηζη εγγπαθήρ). 

 ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΣΤΥΟΝΣΕ  ΕΛΛΗΝΕ  ΠΟΛΙΣΕ  ΣΗ  ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ 

ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ. Οι ςπαγόμενοι ζε αςηή ηην ειδική καηηγοπία οθείλοςν να 

πποζκομίζοςν ζηη γπαμμαηεία ηος Σμήμαηορ ειζαγυγήρ καηά ηην εγγπαθή ηοςρ, εκηόρ από 

ηα ανυηέπυ δικαιολογηηικά, επιπλέον βεβαίυζη Γήμος ηυν Νομών Ξάνθηρ, Ροδόπηρ ή 

Έβπος, ζηα δημοηολόγια ηυν οποίυν είναι γπαμμένοι. Αν έσοςν μεηεγγπαθεί ζε άλλο Γήμο 

άλληρ πεπιοσήρ, ηόηε θα ππέπει από ηη βεβαίυζη ηος ζςγκεκπιμένος δήμος, να πποκύπηει 

όηι μεηεγγπάθηκαν ζ’αςηόν, από Γήμο ηυν ανυηέπυ 3 Νομών (Φ. 151/64998/Β6/15-6-2011 

(ΦΔΚ 1307Β )́). 

http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/2019_-_2020/Michanografiko_TSSA_v2.pdf

