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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η     ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑ∆. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

 
 Το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ενηµερώνει τους επιτυχόντες, οι 
οποίοι έχουν εισαχθεί : 
 
Α) µε το σύστηµα των Πανελληνίων Εξετάσεων ΓΕΛ (90% & 10%) και ΕΠΑΛ (Α' & Β') 
 
Β) µε τις ειδικές περιπτώσεις των Πολυτέκνων-Τριτέκνων και Κοινωνικών Κριτηρίων, δεν 
προσκομίζουν, εκτός από τα παρακάτω αναφερόμενα, κανένα επιπλέον σχετικό δικαιολογητικό, αφού ο 
έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών έχει ήδη γίνει στα Λύκεια και θα επακολουθήσει δειγματοληπτικός 
έλεγχος και από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.    
 
Γ) µε την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της Μουσουλµανικής µειονότητας της 
Θράκης 
 
∆) µε την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων 
σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. µη Ελληνικής καταγωγής, µπορούν να πληροφορηθούν τα 
δικαιολογητικά από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών που αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου (www.minedu.gov.gr/eksetaseis).  

ότι απαραίτητα δικαιολογητικά, που πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή νοµίµως  
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, είναι:  

1. Αίτηση αρχικής εγγραφής, Στατιστικό δελτίο και Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο/η 
επιτυχών/ούσα δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραµµένος/η σε άλλη Σχολή ή Τµήµα της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (τα έντυπα χορηγούνται από τη Γραµµατεία).  

2. Τίτλος απόλυσης: Απολυτήριο ή Αποδεικτικό του Λυκείου αποφοίτησης ή νοµίµως 
επικυρωµένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. Σε περίπτωση που 
υποβάλλεται το Απολυτήριο, µπορεί να αποσυρθεί όταν ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει 
αντίστοιχο Αποδεικτικό ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο. 
Προσοχή:  Παρακαλούνται οι άρρενες επιτυχόντες στο Τµήµα να προσκοµίσουν και 
πιστοποιητικό γεννήσεως στο οποίο να αναγράφεται το Μητρώο Αρρένων. 

3. Eπικυρωµένο αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
(χορηγείται από το Λύκειο µαζί µε το Απολυτήριο και µόνο για τους αποφοίτους του 
Ενιαίου Λυκείου και ΕΠΑΛ – Οµάδα Β΄-90% & 10%-). 

4. Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας. 
5. Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο δηµόσιο έγγραφο και φωτοτυπία αυτών από το οποίο να 

αποδεικνύονται τα ονοµαστικά του στοιχεία και η ακριβής ηµεροµηνία γέννησης. 
6. Αποφοιτήριο–∆ιαγραφή (για όσους φοιτούσαν σε άλλα Τµήµατα κατά το ακ.έτος 2011-12) 

 

 

 



  ΠΡΟΣΘΕΤΑ   ∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ  ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας οφείλουν να προσκοµίζουν κατά τη εγγραφή τους, 
εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, επιπλέον βεβαίωση ∆ήµου των Νοµών Ξάνθης, Ροδόπης ή 
Έβρου, στα δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι. Εάν έχουν µετεγγραφεί σε άλλο ∆ήµο άλλης 
περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριµένου δήµου, να προκύπτει ότι 
µετεγγράφηκαν σε αυτόν από ∆ήµο των τριών (3) ανωτέρω Νοµών (Φ.151/64998/Β6/15-06-2011, 
ΦΕΚ 1307 Β').  

  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ   ∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α   ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ 

                  1. ∆ύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας 
         2. Φωτοτυπία Αστυνοµικής ταυτότητας (επικυρωµένη) 

3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος (Οικον. Έτους 2012 που αφορά 

εισοδήµατα του 2011) 

                  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
                         

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη 
εγγραφή τους (ο τόπος και ο χρόνος εγγραφής θα ανακοινωθούν µε επόµενη ανακοίνωση στην 
κεντρική σελίδα του πανεπιστηµίου -www.panteion.gr). Όσοι δεν εγγραφούν στο οριζόµενο 
χρονικό διάστηµα, χάνουν οριστικά το δικαίωµα εγγραφής τους.  
 
 Σηµειώνεται ότι οι φοιτητές µετά την εγγραφή τους πρέπει να απευθυνθούν στο Τµήµα 
Ξένων Γλωσσών για την παρακολούθηση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας ή απαλλαγής από 
αυτή µετά από προϋποθέσεις (βλέπε ανακοίνωση της Γραµµατείας Ξένων Γλωσσών, Γυάλινο 
κτίριο 3ος όροφος). 
 
 Επίσης, στο Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας (ισόγειο νεόκτιστου κτιρίου) µπορούν να 
ενηµερωθούν για τη στέγαση στη Φοιτητική Εστία και για την ιατρική περίθαλψη, τη σίτιση, τα 
δάνεια, κ.τ.λ. 

 Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις χειµερινού εξαµήνου περιόδου Φεβρουαρίου 2013 και 
την παραλαβή των συγγραµµάτων, είναι απαραίτητη η δήλωση των µαθηµάτων µετά την 
εγγραφή τους στο Τµήµα.   

 Ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθεί σχετικές ανακοινώσεις της Γραµµατείας του 
Τµήµατος, οι οποίες αναρτώνται και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου www.panteion.gr και 
στην Ιστοσελίδα του Τµήµατος www.topa.gr.   
 

       
 

Από τη Γραµµατεία του Τµήµατος 


