Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Από 13 Σεπτεµβρίου µέχρι και 30 Σεπτεµβρίου 2010 υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή µαζί µε τα
σχετικά δικαιολογητικά στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου οι οποίοι
διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικής, Φυσικής,
Χηµείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεµηθεί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή
χάλκινο µετάλλιο).
Για την εγγραφή τους οι ως άνω διακριθέντες ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
καταθέτουν στη γραµµατεία της σχολής ή του τµήµατος στο οποίο επιθυµούν την εισαγωγή τους τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Αίτηση για εγγραφή.
-Τίτλο απόλυσης Γενικού Λυκείου ή επικυρωµένο αντίγραφό του.
-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.
-Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστηµόνων και
Επαγγελµατιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή Χηµικών, της
Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστηµόνων, αντίστοιχα και
-Βεβαίωση της ∆/νσης Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης 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.
Αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους αποφοίτους ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) που έχουν
διακριθεί στη Βαλκανική ή τη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Φυσικής ή Βιολογίας.
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι ως άνω διακριθέντες 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. Τονίζεται ότι από φέτος δεν
υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ακτινολογικές, παθολογικές και δερµατολογικές εξετάσεις.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι παραπάνω υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στις Γραµµατείες
των οικείων σχολών.

Επίσης ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού
εισακτέων σε ποσοστό θέσεων 5% λόγω σοβαρών παθήσεων, από το ακαδηµαϊκό έτος 20102011, θα συµπληρώνουν Μηχανογραφικό ∆ελτίο.
Η καθιέρωση συµπλήρωσης Μηχανογραφικού ∆ελτίου σκοπεύει στην απάλειψη της ταλαιπωρίας
των υποψηφίων να προσέρχονται σε κάθε ΄Ιδρυµα χωριστά για την υποβολή αίτησης εισαγωγής και
στην κατάργηση της χρονοβόρας αναµονής έκδοσης των αποτελεσµάτων αποδοχής από κάθε
σχολή σε διαφορετικές ηµεροµηνίες.

Η διαδικασία υποβολής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι ηµεροµηνίες υποβολής του
µηχανογραφικού δελτίου, θα ανακοινωθούν µε νέο δελτίο τύπου έως το τέλος Σεπτεµβρίου.
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