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Φιλολογίασ ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2019-2020  

Καλοφνται οι επιτυχόντεσ με τισ Πανελλαδικζσ Εξετάςεισ 
ζτουσ 2019 των ΓΕΛ, των ΕΠΑΛ, με το 10% και με τθν 
ειδικι κατθγορία των Ελλινων Πολιτϊν τθσ 
Μουςουλμανικισ Μειονότθτασ τθσ Θράκθσ, που 
ολοκλιρωςαν τθν θλεκτρονικι αίτθςθ εγγραφισ μζςω 
τθσ εφαρμογισ του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, να προςζλκουν ςτθν Αίκουςα 
Εκδθλϊςεων AULA τθσ Φιλοςοφικισ χολισ, (2οσ 
όροφοσ, από τθν κεντρικι είςοδο), τθν  Πζμπτη 3 
Οκτωβρίου 2019  και ϊρα 10.00 π.μ, προςκομίηοντασ 
απαραιτιτωσ τα κάτωκι : 

 υπογεγραμμζνθ  τθν εκτυπωμζνθ μορφι τθσ 
θλεκτρονικισ αίτθςθσ εγγραφισ τουσ, θ οποία 
ενζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ότι δεν είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε άλλθ/ο χολι ι Σμιμα (ΑΕΙ –ΣΕΙ) 
τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα 

 αςτυνομικι ταυτότθτα και φωτοτυπία αυτισ και 

 μια φωτογραφία, 
 
προκειμζνου θ Γραμματεία να προβεί ςτον ζλεγχο των 
ςτοιχείων τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και ςτθν 
επαλικευςθ των πλθροφοριϊν του θλεκτρονικοφ 
αρχείου, ςε αντιπαραβολι με τουσ πίνακεσ επιτυχόντων 
που αναμζνονται από το  Τπουργείο, μετά τθν 27θ 
επτεμβρίου 2019, θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τουσ. 
 



Σα παραπάνω δικαιολογθτικά πρζπει να κατατεκοφν 
από τον/θν ίδιο/α τον/θν υποψιφιο/α αυτοπροςϊπωσ 
ι από νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο άτομο. 

Για τουσ Ζλλθνεσ Πολίτεσ τθσ Μουςουλμανικισ 
Μειονότθτασ τθσ Θράκθσ, επιςθμαίνεται πωσ, κα 
πρζπει να αποςτείλουν με ταχυμεταφορά ι να 
κατακζςουν αυτοπροςϊπωσ ι με νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο άτομο, τθ ςχετικι βεβαίωςθ ότι είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτα δθμοτολόγια του Διμου του Νομοφ 
Ξάνκθσ, Ροδόπθσ ι Ζβρου. Αν ζχουν μετεγγραφεί ςε 
άλλο Διμο άλλθσ περιοχισ, τότε πρζπει να αποςτείλουν 
ι να κατακζςουν αυτοπροςϊπωσ, όπωσ παραπάνω, 
βεβαίωςθ του ςυγκεκριμζνου Διμου, από τθν οποία να 
προκφπτει ότι μετεγγράφθςαν ςε αυτόν, από Διμο των 
ανωτζρω Νομϊν. 
 
Σθν ίδια μζρα κα δοκοφν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
ςπουδζσ τουσ και τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ΕΚΠΑ, 
για τθν ακαδθμαϊκι ταυτότθτα-πάςο, το my-studies και 
τον Εφδοξο, τθ ςίτιςθ και τθν εςτία. 

Προςοχή: ε περίπτωςθ ςοβαροφ κωλφματοσ ι 
μετακίνθςθσ από τθν επαρχία ι το εξωτερικό, 
επικοινωνιςτε ςτα τθλζφωνα: 210 7277952, 210 
7277738 και 210 7277311 ι ςτείλτε e-mail ςτο 
rodia@phil.uoa.gr με τα πλιρθ ςτοιχεία ςασ και 
τθλζφωνα επικοινωνίασ. 


