
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανακοινώνεται ότι οι εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποψήφιοι με σοβαρές  παθήσεις (5%), 

για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος στο 

χρονικό διάστημα από 5 Οκτωβρίου έως 12 Οκτωβρίου 2017, και ώρες 09:00-11:00, προκειμένου να 

καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους. 

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα από 

το περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στη γραμματεία με την αίτηση που θα εκτυπώσουν 

από το ίδιο περιβάλλον. 

Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν: 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου ή 

πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής. Σε 

περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ 

αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.  

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον: 

i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του 

τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του 

παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα 

περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).  

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) 

πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική 

διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση 

του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β) μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή 

στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. 

β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή 

Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή 

Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 

358/τ.Β΄/14-2-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση. 

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

Κατά την εγγραφή του/της ο εισαγόμενος/η θα πρέπει να επιδεικνύει στη Γραμματεία του Τμήματος το 

δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η 

ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του/ της στοιχεία. 

 

Από τη Γραμματεία 

5/10/2017 


