
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ   Π Ρ Ω Τ Ο Ε Τ Ω Ν

Οι υποψήφιοι που εισάγονται στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για την
εγγραφή τους θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

1. Οι εγγραφές των πρωτοετών θα γίνουν από 15 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014 (από
09:00 έως 13:00)

2. Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες – εισαγόμενοι στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση,
σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. Φ.251/139377/Β6/04.09.2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
θα πρέπει να προσκομίσουν στην αντίστοιχη γραμματεία τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

Α΄ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α

•Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το Τμήμα).

•Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε
άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (δίνεται
από το Τμήμα).

•Τέσσερεις (4) Φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

•Τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή
αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

•Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (θα προσκομίζεται και η αστυνομική
ταυτότητα). Όσοι κατέχουν ΑΤ νέου τύπου θα καταθέτουν και πιστοποιητικό
γέννησης.

•Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης (αφορά μόνο όσους πέτυχαν από
Γενικό Λύκειο & ΕΠΑΛ- ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% & 10%)).

      Αν η Βεβαίωση Πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να
φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη ∆/νση ∆.Ε. στην οποία υπάγεται το
σχολείο.



Β΄ - ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

•Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το Τμήμα).

•Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε
άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (δίνεται
από το Τμήμα).

•Τέσσερεις (4) Φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

•Τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή
αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

•Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (θα προσκομίζεται και η αστυνομική
ταυτότητα). Όσοι κατέχουν ΑΤ νέου τύπου θα καταθέτουν και πιστοποιητικό
γέννησης.

•Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης (αφορά μόνο όσους πέτυχαν από
Γενικό Λύκειο & ΕΠΑΛ- ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% & 10%)).

•Βεβαίωση ∆ήµουτωνΝοµώνΞάνθης, ΡοδόπηςήΈβρου, στα δηµοτολόγια των
οποίων είναι γραµµένοι. Αν έχουν µετεγγραφεί σε άλλο ∆ήµο άλλης
περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριµένου ∆ήµου, να
προκύπτει ότι µετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από ∆ήµο των ανωτέρω 3 Νοµών
(Φ.151/64998/Β6/15- 6-2011(ΦΕΚ1307Β΄)

Γ΄ - ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

•Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το Τμήμα).

•Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε
άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (δίνεται
από το Τμήμα).

•Τέσσερεις (4) Φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωµένος από την αρµόδια εκπαιδευτική
αρχή της χώρας του υποψηφίου.

 Βεβαίωση της µέσης γενικής βαθµολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να
έχει εκδοθεί από: i) το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρµόδια Εκπαιδευτική
Αρχή της χώρας του, ή ii) την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα, ή iii)
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης της Ελλάδας ή από τη ∆/νση ΠΟ∆Ε του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η µέση γενική βαθµολογία πρέπει
να εκφράζεται σε εικοσάβαθµη (0-20) κλίµακα, µε άριστα το 20 και ελάχιστο
το 0. Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
απαιτείται Βεβαίωση Πρόσβασης µε το γενικό βαθµό.



 Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας
χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης
που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας αυτής. Η εν λόγω βεβαίωσηδεν
απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπρ. ∆ηµοκρατίας.

 Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας
χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραµµα σπουδών της
οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου. Η εν λόγω
βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της
Κυπριακής∆ηµοκρατίας.

 Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας
χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει µε πλήρη
φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη
χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο µαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία
µαθήµατα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

 Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων
του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική
καταγωγή).

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου (VISA), ταυτότητας ή της άδειας
παραµονής αν ο υποψήφιος διαµένει στην Ελλάδα

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων, εκτός των ανωτέρω, είναι η γνώση της
ελληνικής γλώσσας. Αυτή αποδεικνύεται µε βεβαίωση του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
του Πανεπιστηµίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ΄) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η
βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, αν ο εισαγόµενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο.

∆΄ - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΕΣ

•Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το Τμήμα).

•Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε
άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (δίνεται
από το Τμήμα).

•Τέσσερεις (4) Φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

•Τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή
αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

 Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας
Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή Χηµικών, της Πανελλήνιας   Ένωσης
Βιοεπιστηµόνων, από την οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο
που τους απονεµήθηκε.

 Βεβαίωση της ∆/νσης Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, από την οποία να προκύπτει ότι



το µάθηµα στο οποίο διακρίθηκαν και τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας
που λαµβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριµένο Τµήµα
ανήκουν στα µαθήµατα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Λύκειο
οι υποψήφιοι, αν πρόκειται για αποφοίτους ΓΕΛ ή

 Βεβαίωση της ∆/νσης Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, από την οποία να προκύπτει ότι
το µάθηµα στο οποίο διακρίθηκαν είναι συναφές µε το µάθηµα ειδικότητας
στο οποίο εξετάζονται οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) για την
εισαγωγή τους στο συγκεκριµένο Τµήµα ΤΕΙ, αν πρόκειται για κατόχους
απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α.

Αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους αποφοίτους ΕΠΑΛ(ΟΜΑ∆ΑΒ΄)
που έχουνδιακριθεί στη Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Φυσικής ή
Βιολογίας

Αν η εγγραφή γίνει από άλλο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ


