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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Καλούνται οι επιτυχόντες στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ακαδημαϊκού 

έτους 2019-20, να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής για τον προβλεπόμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας 

και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους τις ημέρες 25 - 27 Σεπτεμβρίου 2019 και τις ώρες 10:30 – 13:30, 

στον 1ο όροφο του κτ. Ζ, αίθ. 103 (δίπλα στο εκκλησάκι της Πολυτεχνειούπολης).  

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής (δίνεται έντυπο 

προς συμπλήρωση) και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά   

1. Αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας. 

2. Αντίγραφο απολυτηρίου (ή άλλου πτυχίου ή αποδεικτικού) του σχολείου αποφοίτησης. Β’θμιας 

Εκπαίδευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο 

αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία (ευκρινές 

φωτοαντίγραφο).  

Οι άρρενες θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης 

4. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.  

Η κατάθεση των δικαιολογητικών και η συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να γίνει είτε από 

τους ίδιους τους επιτυχόντες, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, είτε από νομίμως 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 

Σημειώνονται τα εξής:  

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι (από παλαιότερα έτη, σε άλλο Τμήμα/ 

Σχολή της ημεδαπής), θα ολοκληρωθεί μετά την υπηρεσιακή αποστολή ή κατάθεση στη Γραμματεία, του 

πιστοποιητικού διαγραφής της προηγούμενης σχολής φοίτησης.  

Οι νεοεισαχθέντες, της κατηγορίας της Μουσουλμανικής μειονότητας, εκτός από τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον, βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, 

Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε Δήμο 

άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει να είναι σαφές ότι μετεγγράφηκαν από Δήμο των ανωτέρω Νομών.  

Τα δικαιολογητικά για τους νεοεισαχθέντες της κατηγορίας Αλλοδαποί – Αλλογενείς (απόφοιτοι Λυκείων 

εκτός ΕΕ ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της ΕΕ αναφέρονται αναλυτικά, κατά περίπτωση, στην 

εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση).  

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΦΕ 


