Α Ν Α ΚΟΙ Ν ΩΣ Η
Η Εγγραφή των φοιτητών, που εισήχθησαν στο Τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% καθ’
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του
Ν.3724/2009/Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α’/2009) ακαδ. έτους 2013-14 θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 13/1/2014, στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα διδασκαλίας Ε δίπλα στη
Γραμματεία.
Για την εγγραφή τους οι εισαγόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο,
καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη
σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου
αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων
αυτών.
 Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή επικυρωμένο αντίγραφο του
πρωτότυπου από την αρμόδια επταμελή επιτροπή του Νοσοκομείου, που έχει
συσταθεί σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ151/122732/Β6 (Φ.Ε.Κ.1612/τ.Β’/4-102010) Υπουργική Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση.
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν
μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από
το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής
ημερομηνία γέννησης και φωτοτυπία αυτού επικυρωμένη.
Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με άλλη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και
εισάγεται με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις,
σε άλλη Σχολή ή Τμήμα, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα
εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την Σχολή ή το Τμήμα, στο
οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος μετά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων –
εισαγομένων, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη λήξη της εγγραφής. Η
απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από την Γραμματεία της Σχολής ή του
Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο ΥΠΑΙΠΘ.

