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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών όλων των
κατηγοριών στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα διεξαχθούν από 15/09/2014 έως και
26/09/2014 στις 10:00π.μ. στην αίθουσα Ο61 (ισόγειο του κτιρίου
Βιολογίας/Μαθηματικού).
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες υποβάλλουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (απλό ευανάγνωστο
φωτοαντίγραφο).
2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο).
3. Απολυτήριο
Λυκείου
(απλό
ευανάγνωστο
φωτοαντίγραφο.
Σε
περίπτωση αποφοίτησης από ιδιωτικά λύκεια το απολυτήριο λυκείου
θα πρέπει να φέρει επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από την
αρμόδια διεύθυνση δ/θμιας εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ).
4. Βεβαίωση Πρόσβασης για όσους πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και
ΕΠΑΛ - ΟΜΑ∆Α Β΄ (90% και 10%). (Απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο.
Σε περίπτωση αποφοίτησης από ιδιωτικά λύκεια το απολυτήριο
λυκείου θα πρέπει να φέρει επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από
την αρμόδια διεύθυνση δ/θμιας εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ).
5. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη ή
ασπρόμαυρη)
6. Εάν στο παρελθόν ο εγγραφόμενος είχε ξανακάνει εγγραφή σε άλλο
Τμήμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον, το
Αποφοιτήριο (Διαγραφή) από το Τμήμα αυτό (πρωτότυπο).
7. Κάτοχοι πτυχίου άλλου Τμήματος (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) θα πρέπει απαραίτητα
να προσκομίζουν και ένα αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.
Όλα τα υπόλοιπα έντυπα που απαιτούνται θα διατίθενται στους φοιτητές
κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους από το αρμόδιο προσωπικό της
Γραμματείας.
Για την εγγραφή στο Τμήμα ΔΕΝ απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις.
Πανεπιστ ημιούπολη,
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Τονίζεται ότι, όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται όπως
ακριβώς περιγράφονται ανωτέρω, διαφορετικά ΔΕΝ θα είναι δυνατή η
εγγραφή των φοιτητών.
Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες πρέπει να προσκομίσουν τα κατά
περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά
στη σχετική Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ειδικά, οι υπαγόμενοι στην
κατηγορία “Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης”,
οφείλουν να προσκομίσουν, επιπλέον, βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης,
Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν
έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη
βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’
αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών.
Καλούνται οι επιτυχόντες, να προσέλθουν οι ίδιοι, ή νομίμως
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
αλφαβητικά, ως ακολούθως:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
15/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
18/09/2014
19/09/2014
22/09/2014
23/09/2014
24/09/2014
25/09/2014
26/09/2014

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ-ΑΛΕΞ. έως ΓΡΟΥΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ έως ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ έως ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ έως ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΕΚΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ έως ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΙΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ έως ΣΚΟΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΞΑΝΘΗ έως ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΦΑΣΣΟΥ ΟΛΓΑ έως ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΔΟΞΑ
Όσοι δεν προσήλθαν στις ανωτέρω ημερομηνίες
Όσοι δεν προσήλθαν στις ανωτέρω ημερομηνίες

Τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά φοίτησης θα είναι διαθέσιμα στους
νεοεισαχθέντες φοιτητές που πραγματοποιούν την εγγραφή τους, αρχές
Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης έκδοσής τους.
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν
μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το
οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής
ημερομηνία γέννησης. Αστυνομική ταυτότητα θα φέρουν μαζί τους και τα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:
στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων http://my.math.upatras.gr του
Τμήματος Μαθηματικών
στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/index/page/id/152 του
Πανεπιστημίου Πατρών (Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων).
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Από τη Γραμματεία
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