ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λαμία : 5/9/2012

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση :

3 ο χλμ. Π.Ε.Ο.
Λαμίας - Αθηνών
35100 Λαμία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό
έτος 2012-2013 θα γίνονται καθημερινά από την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 κατά τις ώρες 9.00 έως 13.00 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και στις γραμματείες των Παραρτημάτων Καρπενησίου και Άμφισσας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα κατατίθενται από τους εισαγόμενους ή
από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο για την εγγραφή, σύμφωνα με το υπ’
αριθ. Φ251/100606/Β6 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού
και Αθλητισμού είναι:

Α΄ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β΄ή ΕΠΑΛ-Α
-Αίτηση εγγραφής ( έντυπο του Τ.Ε.Ι. )
-Απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως επικυρωμένο
αντίγραφο των τίτλων αυτών.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή
τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
-Έξι ( 6 ) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
-Βεβαίωση διαγραφής ( για τους εισαχθέντες που έχουν εγγραφεί σε άλλη Σχολή ή Τμήμα
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή την Κύπρο και εισάγονται στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας)
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Όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄( 90% και 10%) υποβάλλουν
εκτός των παραπάνω και νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωση πρόσβασης.

Β΄ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Εκτός από τα δικαιολογητικά το Κεφαλαίου Α΄ επιπλέον βεβαίωση Δήμου των
Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι.
Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχές θα πρέπει από τη βεβαίωση
του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω
3 Νομών.

Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών για τους σπουδαστές που επιθυμούν
δωρεάν σίτιση στο Φοιτητικό Εστιατόριο του Τ.Ε.Ι. είναι απαραίτητη η προσκόμιση των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας www.teilam.gr στην
κατηγορία Σπουδαστική Μέριμνα.
Για τα δικαιολογητικά των ειδικών κατηγοριών εισαγομένων καθώς και οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία τα τηλέφωνα των Γραμματειών των Τμημάτων και Παραρτημάτων του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας είναι τα εξής:
Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Η/Υ

22310-60169, 60167

Τμήμα Ηλεκτρονικής

22310-60139, 60122

Τμήμα Ηλεκτρολογίας

22310-60127, 60218

Τμήμα Νοσηλευτικής

22310-60142, 60198

Τμήμα Φυσιοθεραπείας

22310-60176, 60177

Παράρτημα Καρπενησίου

22370-23282, 25063

Παράρτημα Άμφισσας

22650-72268
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