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Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

ασ ενημερϊνουμε ότι, για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2015-16, η προθεςμία εγγραφήσ των ειςαγομζνων ςτα 

ΑΕΙ με το ςφςτημα των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ Β καθϊσ και των ελλήνων πολιτϊν τησ 

Μουςουλμανικήσ μειονότητασ τησ Θράκησ ζχει οριςτεί το χρονικό διάςτημα 10 - 17 Σεπτεμβρίου 2015, 

με ςημαντικζσ αλλαγζσ ςτη διαδικαςία εγγραφήσ (βλ. σχετική εγκύκλιο).  

Οι επιτυχόντεσ θα πρζπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηςη προεγγραφήσ ςε ειδική εφαρμογή τησ 

ιςτοςελίδασ του Τπουργείου (http://minedu.gov.gr/ ). τη ςυνζχεια, θα εκτυπϊςουν την αίτηςη 

προεγγραφήσ και θα πρζπει να  την αποςτείλουν με ςυνημμζνα τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά (ή να 

την καταθζςουν αυτοπροςϊπωσ) ζωσ και 22 επτεμβρίου ςτισ γραμματείεσ των χολϊν.  

Αναλυτικότερα,  

Καλοφνται οι νεοειςαχθζντεσ ςτη χολή Εφαρμοςμζνων Μαθηματικϊν και Φυςικϊν Επιςτημϊν 

ακαδημαϊκοφ ζτουσ  2015-2016, οι οποίοι ειςάγονται ςτη χολή:  

Α. με το ςφςτημα των πανελλαδικϊν εξετάςεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β’  

Β. με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτϊν τησ μουςουλμανικήσ μειονότητασ τησ Θράκησ  

αφοφ κάνουν την ηλεκτρονική προεγγραφή τουσ, , να την εκτυπϊςουν και είτε να την αποςτείλουν με 

υπηρεςία ταχυμεταφοράσ (courier) είτε να  τα καταθζςουν αυτοπροςϊπωσ (ή από νομίμωσ 

εξουςιοδοτημζνο πρόςωπο), ςτη χολή Εφαρμοςμζνων Μαθηματικϊν και Φυςικϊν Επιςτημϊν, ζωσ 

και την Τρίτη 22/9/2015.  

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά τρόπο ειςαγωγήσ-  

A. Επιτυχόντεσ με τισ Πανελλαδικέσ Εξετάςεισ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β΄ 90% και 10%  

1.  Αίτηςη προεγγραφήσ (με θεϊρηςη του γνήςιου τησ υπογραφήσ) με ενςωματωμζνη την 

προςυμπληρωμζνη υπεφθυνη δήλωςη όπωσ αναφζρεται ςτη ςχετική εγκφκλιο (τάδιο 2ο,i), α).  

2.  Σίτλοσ απόλυςησ: ευκρινζσ φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικοφ του ςχολείου 

αποφοίτηςησ.  

3.  Βεβαίωςη Πρόςβαςησ (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο).  

4.  Δελτίο αςτυνομικήσ ταυτότητασ ή διαβατηρίου ή άλλου δημόςιου εγγράφου, από το οποίο 

αποδεικνφεται η ακριβήσ ημερομηνία γζννηςησ και τα ονομαςτικά του ςτοιχεία (ευκρινζσ 

φωτοαντίγραφο). Οι άρρενεσ θα πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιητικό γζννηςησ 

5. Σζςςερισ (4) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικήσ ταυτότητασ.  
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 Αν η Βεβαίωςη Πρόςβαςησ ζχει εκδοθεί από ιδιωτικό ςχολείο, τότε αυτή θα πρζπει να φζρει 

βεβαίωςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ από τη Δ/νςη Δ.Ε. ςτην οποία υπάγεται το ςχολείο 

(εξαιροφνται τα ιδιωτικά Γενικά Λφκεια που αναφζρονται ςτη ςχετική εγκφκλιο).  

B. Επιτυχόντεσ Έλληνεσ πολίτεσ τησ Μουςουλμανικήσ μειονότητασ τησ Θράκησ  

Οι υπαγόμενοι ςε αυτή την ειδική κατηγορία οφείλουν να αποςτείλουν ή να καταθζςουν 

αυτοπροςϊπωσ (ή από νομίμωσ εξουςιοδοτημζνο πρόςωπο) τα παρακάτω:  

Α.  Σα δικαιολογητικά που αναφζρονται ςτην προηγοφμενη κατηγορία,  

Β.  Επιπλζον, βεβαίωςη Δήμου των Νομϊν Ξάνθησ, Ροδόπησ ή Ζβρου, ςτα δημοτολόγια των οποίων 

είναι γραμμζνοι. Αν ζχουν μετεγγραφεί ςε Δήμο άλλησ περιοχήσ, τότε θα πρζπει από τη 

βεβαίωςη του ςυγκεκριμζνου Δήμου, να προκφπτει ότι μετεγγράφηκαν ς’ αυτόν, από Δήμο των 

ανωτζρω 3 Νομϊν.  

 

ημειϊνουμε, επίςησ, ότι, οι υποψήφιοι που φοιτοφν ήδη ςε άλλο ΑΕΙ και ειςάγονται με τισ φετινζσ 

πανελλήνιεσ εξετάςεισ ςτη χολή Ε.Μ.Φ.Ε., θα πρζπει να διαγραφοφν από τη χολή ή το Σμήμα, ςτο 

οποίο είναι ήδη εγγεγραμμζνοι και να επιςυνάψουν το ςχετικό ζγγραφο ςτα δικαιολογητικά 

κατάθεςησ.  

 

 Οι φάκελοι για την εγγραφή των νεοειςαχθζντων, οι οποίοι θα αποςταλοφν μζςω υπηρεςίασ 

ταχυμεταφοράσ, θα πρζπει να ζχουν ημερομηνία κατάθεςησ το αργότερο ζωσ τισ 22/9/2015. ε 

αντίθετη περίπτωςη η κατάθεςη θα θεωρείται εκπρόθεςμη. 

Η διεφθυνςη αποςτολήσ των φακζλων, είναι:  

Προσ  

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο  

Σχολή Εφαρμοςμζνων Μαθηματικών και Φυςικών Επιςτημών  

Ηρώων Πολυτεχνείου 9,  

Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου  

157 80 Αθήνα  

Με την ζνδειξη «Εγγραφή πρωτοετοφσ φοιτητή, ακαδημαϊκό ζτοσ 2015-16» 



 Οι φάκελοι που θα κατατίθενται αυτοπροςϊπωσ (ή από νομίμωσ πρόςωπο), θα πρζπει να 

παραδίδονται ςτη Γραμματεία τησ χολήσ Εφαρμοςμζνων Μαθηματικϊν και Φυςικϊν Επιςτημϊν 

(κάθε Δευτζρα, Σετάρτη, Παραςκευή 11:00-14:00 καθϊσ και την Σρίτη 22/9/15 τισ ίδιεσ ϊρεσ).  

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τη Διαδικαςία Εγγραφήσ Ακαδημαϊκοφ Ζτουσ 2015-16 

μπορείτε να ανατρζξετε ςτην εγκφκλιο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρηςκευμάτων: 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/9999999_eggraf.pdf 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΥΕ 
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