
108340_2022 ΕYYf'αφt~y",v "~αΥομέv,,,v στα Τμήματα/Ειαα", m.ίll>οκ:lllc:/υs~rs/en,ίmitοul AppD.t.a/RoamingJThundorl>i".

A~ ΠΡΩ,
HMEP"'~ΙAΑγατ/τ//έ κυρία/κύριε,

Θέμα: 108340_2022 ΕΥγραΦέςτων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και
στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών
(αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.)και ΑποΦοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών
Από: ΓραΦείο Διεκπεραίωσης ΥΠΑΙΘ<protocol_out@minedu.gov.gr>
ΗμερομηνΙα: 8/9/2022, 9:19 Π.μ.
Προς: <info@aeaa.gr>,<protocol@asfa.gr>, <r@aua.gr>,<ginap@aua,gr>,<reetor@duth.gr>,
<rector@uoa.gr>, <president@eap.gr>, <rector@ioniO,gr>, <rector@aueb,gr>,
<rector@aegean.gr>, <prγta nis@uth.gr>, <prγtania@cc.uoi.gr>, <prytan@uom.edu.gr>,
<rector@upatras.gr>, <rector@panteion.gr>, <rector@central.tUC.gr>, <rector@hua.gr>,
<proedros@teiep.gr>, <rector _office@staff.teicrete.gr>, <rector@teithe,gr>, <e-
protocol@teiwest.gr>, <protocol@teipat.gr>, <protocol@teiwm.gr>, <rector@teiwm.gr>,
<president@teiste.gr>, <contact@aeavellas.gr>, <secretary@aeath.gr>, <rector@m;;il.ntua.gr>,
<info@aeahk.gr>, <protocol@ihu.edu.gr>, <admin-tpd@ad.auth.gr>, <rector@teiath.gr>,
<rector@unipi.gr>, <rector@uoc.gr>, <rector@uop.gr>, <rector@uowm.gr>, <pr@teicm.gr>,
<recto r@teil;;r.gr>, <management@teikai,gr>, <gramde@teiion.gr>, <president@aspete.gr>,
<president@telemt.gr>, <aster@mintour.gr>, <;;stek@mintour.gr>

rc,"""",,,C,,C,,,,C,,O,,C;o",,", •• C.C',1.,,,C.,C,",,,,,,,,,,~
Δ....Γ.~o;ΛIΙ;'~IΙΙIKυγ

ΙΜ,ΙΜΛ 'Ι"'L)ΗIΚΓ'ιΛΛΟV

IGG
3- "\-'2α~'

Σας αποστ{)).ουμε ψηφιακά υπογεγρcιμμένο το με (φ,θμι\ πρωτ. 10834012022 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας και θρηαι;:ευμά.ων (ΥΠΑΙθ) με Θέμα (Εγγραφές των εισαγομίΎων στα ΤμήμητwΕισαγωγικές
Κα.εηθ,iνσεις ΚI1\στις Σχολές της ΤριτοβάΟμιας Εκπαίδεησης τ/ς ε,δ\1cήςΚα1:ηγορίας των Αλλοδαπών-
Α}).ογενών (αποφοίτων Ληκ<:ίω\'εχτ6ς εΕ.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίσtOιχων σχoλ€ίων Kρι~τ61ν-
μεΜ;)\'τ/ς Ε,Ε,. για το ακαδημα"ίκό έτος 2022-2023»,),
Επ,σημαίνεται ότΙ, σε περίπτωση που ~pεHiζωτε OΠOllιδήπOΠδu:υκρί~'Lση.δεν Οαπρέπει να απαντήσετι;
στο παρόν ηλn,pO~'ΙKό μήνυμα αλλά να ~'pησΨOΠOΙ11σετετα otOlxr.iILπου αναγράφονι:αι
σης «Πληροφορίες» .ου ΙΊ'Ίρ,ίφl1\).

wς εηχαριστοίψε πολύ,

Από.ο Γραφείο Δu:κπεραίωσης τοη Τμήματος Πρωτοκ6λι..συ του ΥΠΑΙΘ
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ΠΡΟΙ: ΓραμμαΤΕίΕςόλwu τwντμ'1μάτωu και
σχολώu των ΠΟUΕ"ιοτημίων, ΑΙΠΑΙΤΕ,
ΑΠΕ κο, Ανωτ. Εκκλ/Μών Ακαδ'1μιώu

Ο"μο: ΕγγραφΙς TWU εισαvομένwu στσ Τμήμστα/ΕισαγωνΙΜές ΚαΗuθuuσεις και oτι~ Ixoλtς της
Τριτοβάθμιας Εκ"αίδευσης της ειδΙKή~ Kατηνoρ(α~ twU Αλλοδα"ώv-ΑλλονΕvώv (αποΦοΙτων ΛυΜείων Ε«τός
Ε.Ε.)ΜαιΑ"οφοίτων ΛU.Ε(WUή QIlτ(σtOlXWUσχολΕΙων «ρατώv-μΕλώu της Ε.Ε., νια το ακαδ'1μαϊι<ό έτo~ 2022.
2023~

Α, Στηu .αtl\νoρ(α ΑΜΟ/\ΑΠΩΝ.ΑΜΟΓΕΝΩΝ (AnOΦOITON ΛΥΧΕΙΩΝΕΚΤΟΣΕ.Ε.) υ"άγονται:

Α1, Οι Αλλοδαποί - AλλoγEυE'~ υποψήΦιοι απόΦοιται λυΚΕΙου r\ αντ,στοιχου σχολεΙου χωρών ε.ιός
Eυρωπαϊκή~ 'Ενωση<;,που ΕδΡΕύει στην αλλοδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρ"χΕι δικα,ωμα ΕισαγωΥήι; στα
ΠανΕπιστήμια της χώρας στην οποία αποΦοιτούν ή της χώρα, το ΕΚπαιδΕυτικό πρόγραμμα της orιoίας
α"ολουΙΙΕί το σχσλΕΙσ απσΦοίτηοηι;, εψόσον, α) ο έvας τοuλάχιστοv από τους νΟVΕίι;twV unΟΨ'1Φίωv δΕVέχΗ
τηv Ελληv,κή καταγωγή και β) έχουν παρακολοιιθήοn με πλι\ΡI1Φο(τηοη τοuλάχιστοv τις δύο τιλΕυταίΕς τάξει~
τοιι λιι.είοιι ή αvτ(στoιxoυ σχολΕΙου σΕχώρα ιη~ αλ/οδαπής.
Α2. Οι Αλλοδαποί - ΑλλΟΥεv<ί~υποΨι,φιοι απόΦοιτοι ξέv<>uσχολΕΙου χωρώv [<τό, ευpωπαί~ής 'Εvωοηc, που
ΕδρΕύει και λειτοιιρνεΙ νομίμως στηv ημ<δο.πή, ο τίτλος του οποίου (Oυ~ παρέχει δ ••αίωμα Εισαγωγής στα
ΠαVΕπιστήμια ΠΟΙΙΕδΡΕύουν στη χώρα Tη~orιoίας το rιρόyραμμα σποιιδώv ακολουθΕί το EV λόγω ξ"vο Ο](ολ,Ιο
αποΦοίΤ'1σης. εΦόσοv: α) οι ίδιοι και κανέvαι; από τους δ\ιο (Ou, Υοvείς bEVIcxouv ελληv"ή καταΥωγή και β)
"XOUVπαρακολουθήσει με πλήρη Φοίτηση τουλι'ιχ,στοv ης δύο ΤΕλΕuταiE~τάξει, του λιι •• i.oυ. Τα ξένα οχολεΙα
τη, ημεδαπι,ς θα πρέΠΗ va εΙναι αvαΥνωριομtvα νια τη vομψάτητα λε,ΤΟΙΙΡΥ'ας τoυ~ από τη ΔlEύΙΙυvση
ΔευτεροβιίΙΙμιας EKπαiδEυση~ ιη~ Ελλόδαι; OΤIIvοποία ιιπιίγoνtαι,

Β. lT"v .ατ"νορ(α ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ"ΗANTlflOIKQN ΣΚΟΛΕΙΩΝΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝΤΗΣΕ.Ε. υπάyollται:
81. Οι Aλλoδcιπoί - AλλOYEVtl,υποψήφιοι, απ6ψοιτοι λuκεΙwv ή αllτiστoΙXων oxoλELwv κρατώv - μελώv της
EυρωπαίKή~ 'Εvwοηι; που Εδρεύουν σTfjVαλλoδαrιη, οι οποίοι rιροσκομlζουv απολυτήριο λυΚΕίου ή άλλο

,
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ιοοδύοαμο τίτλο δευτερoβiιθμια~ HnaibtUOIJ, που του, παρι'.χ" δι<α[ωμα ΗσαΥωΥής στα Πανεπιστήμια της
xώρα~ από την οποία αποΦοιτούν ή της xώρα~ το ε<παιδευτι<6 πρόΥραμμα της οποΙας α<ολουθεΙ ΤΟσχολ,Ιο
αιωΦoίτηση~, εΦ6σον: α) ο ένας '(οuλ6ΧLστοναπ6τους ΥονεΙς Ιων υποψηΦΙων δεν έxrι την <λληυι<ή καταΥωΥη
και β) έχουν παρακολουθησΗ μ>: πλήρη φοίτηση '{ουλάχ,στον τις δύο '{ελευ'{αίες '{άξεις ,ου λυ"είου η
ανηστοίχου σχολείου σε χώρα '{ης αλλοδαπής, Ειδικό'{ερα σ'{ην κατηγορία αυτή υπάΥουωι "αι οι υποψήφωι
Κυπρ,α"ής Kαtαγωyής από ΤΟνένα '{οuλάχιστο γονεα, οι σποΙοι έχουν συμμΗοχή στις παΥ.ύπριες εξετάσεις
.αι κατι'.χουν βΕβαίωση πρόσβασης του φέχονως Ι'{ους.
61.Οι Αλλοδαποί - Αλλογενε!ς υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολΕΙου κρατων - μελων '{ης Ευρωπαϊκης Ένωοης,
που ,δρΕύΗ και λrιτoυργεί νoμΨ-ω~ στην ημΕδαπή, ο '{ίτλo~του οποίου τους παρέχει δι~αίωμα οσαΥωΥής στα
Πανεπιστη μια που εδρεύοuv σ!!"}χωρα lης οποΙας 10 Εκπαιδευτικό πρ6γραμμα σπουδών α.ολου8εί ω εν λόΥω
ξένο σχολεΙο αποΦοίτησης, Εφόσον : α) οι ίδιοι οαι καυΕνας από ΤΟιΙςδύο '(OU' γονείς δΕν '-χουν ,λληνικη
οιnαγωγή οαι β) '-χουν παΡα"ολοuθήσει μΕιιλήρη φοίτηση ωuλάχιστοv τις δύο ΤΕλεu'{tlίΕ~τάξΗς το!) λυ.ε!οιΙ.
Τα ξενα σχολΕΙα τη, ημEδαπή~ θα πpεπrι να ,Ιναι ανα\Νωρισμι'.να για τη νομψό'{ητα λειΤουργίας τους από '{η
Δι"ύΟυνση ΔΕυτεροβάθμιας <.παίδειΙοης lης Ελλάδας στην οποΙα υπάγονωι.

ΣυμΦωνα μΕτη με αριθμ. πρωτ. Φ153/10494SjΑS/30-{)8-iοη (ΜΑ: Ψ31946ΜΤΛΗ.ΒΜΔ) Υπουργική Απόφαοη
.Κύρωση πινάκων ειοαΥομι'νων στα Τμημαrα/εωαγωγικι'~ Κααυ"ύνσεις κα, στις lxoλiς [ης TQIIOtIci"iI,a,
εκπαίδευαης της Ειδικής κατηγορίας των Aλλαδαπών-Aλλo~ενών (αιιοφοirων Λυκcίων cκrό( ε,ε,) κω
Αποφοίτων AV.l:'tiwVή αΥΙΙστοιχων οχολείω" _ραrών.μελώv της ε.ε" γ,α το ακαδημαι." έτο, 2012-20130,
ορίζΕΤαι προθεσμ,α ~γγpαφή~ των <ν λόγω υποψηΦiωv γ,α το α.αδημαϊκό έτος ΖΟΠ-ΖΟΖ3, ΤΟ χρονικl>
διάστημα από τη Δευτέρα 12 ΣΕIΠΕμβρίου έω~ "αι τη ΔΕυτέρα 19 ΣΕπτεμβρίου 1022, Οι ειlΙΤΙΙΧΟΥΙΕςτης
πδικής κατηγορίας Μλοδαπών-ΑλλΟΥΕνων και ΑποΦοίτων Λυ.είων ή (ιΥΙίστοιχων οκολείων "ρατών.ιι.λώιι της
Ε,Ε, οφ.ίλουν να "ατα8έσουν autonpoawnwt ή με άλλο εξουσιοδιηημένο πρόσ",πο !i...~)ιψ.λα"τu<ά, μ.
ταχuδρομικ" aπaoτokι) της αίτησης "αι Τω" δι.αι01ιονητι"ών τ~.rι!.ΤoHXόYIω~ συστημενη .πιστο7ιή οαι
απόδειξη παpnλαβ"ς, λόνω Των ειδι"ών OUνt!OKWVΠου (χαυν προκύΨει από την παοδημία του COVID-19,νια
έλεν/Ο σης ΓP£'lcIμ_gI~i.•••UWV Σνο,Δών "αι Τμημάτων επιτυχίας, αίτηση σuνοδεuμέvη από τα διοαιολονητι"ά
,ους προκειμένου να εγ"ριθΕί και να oλootληρωθEί η ΕγγραΦ" ,ους.

Επισημαίνεται ότι νια ωυς εν λόΥω υποψηΦίους δεν .Φαρμόζεται η διοδιοασία ηλεκφονι"ής ξγγραΦής,

ΣημΕίωοη 1: Eιδιoiι οι εισαγόμενο, άρρενες Κύπριοι ΠΟ!)πρ6ΚΕιιαι να tκ",ληρώοοuν τη στρατιωτική τουζ
θητεία μετiι tIJV ονω'{ερω προθεσμία αλ/Ιι (ως τις 15 Νοεμβρίοu 2022, 'γΥράΦΟΥΙαι στο τρέχον ακαδημα'ί.ό
['(o~.Σι αΥΙίθαη π,ρLητωση .γΥράφοvrαι 'ΥΙός τηζ πρoθEOμΙα~ εyγρ"φη~ του επόμενο!) α.αδημαϊ.ου ttout;
οπό αυτό της αnόκτηαης <ou απολυΤηρίου από ΤΙζτάξ ••, του στρατου και 'YIό~της προθεσμίας 'ΥΥραφής της
ΟΙΚΕίαςειδικής κατηΥορΙα"

!υμΦωνα μι τα άρθρ" 3 "Οι 8 της μΕ αριθ. πρωτ, Φ,15ιηΟΟ49!Β6ΙιΟΟ7 (6' Π2) Υ.Αόπως ι'.χει φοποποιηθει
και ισχύ" lσxπ,: οι μ' αρ,θ. πρωτ, Φ,lSΙ!47Ι49!Α5j2016 (Β' 820), Φ,ΙS1!8211S!ΑS/2011 (Β' 1873) οαι
Φ.151{118482! A5j2018 (Β' 3511) γ .Α.), lα διοαιολΟΥητι"ά Υια την ΕΥΥραφήοτην Τριτοβάθμια EKπαίδtυoη Υια
όαου, ειοήχθησαν μ. την Ειδική κατηΥορΙα Των αλ/οδαπών'αλλογ,νων αποφσίτων Λυ"ΕΙων Εκτός Ε.Ε. και
αλλοδαπών.αλ/ΟΥ<νών αποφοΙτων λυΚΕίων ή αΥΙίστο,χων σχολΕίων κρατών-μΕλών τη~ Ε.Ε., είναι τα Eξή~:

α) Τίτλo~ απόλυσης δευHρoβiιθμια~ Ε"παΙδΕυσης, συνoδEυ6μEνO~ από φωτοαΥΙίΥραφο επίσημης
μnάφραοής ΤΟυ στην ~λληνΙKή Υλώσσα, αν πρόOειtαι ΥΙ" απολυτήριο ξένου σχολείου που λ[!τουΡΥεί στο

,
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"ξωτερικό, Ο αnολυτήΡlος τίτλος θα npEnfl να Φέρει εΙτε εnlO~μείωο~ τη, Σφραγίδας της χαγης (Aρo,tille) νια
ης χώρες που έχουν προσχωρήσει στην £ν λ6νω Σύμβαση όnως αναΦΙρεταl στο παράρτημα ΕΠ'ΚιΙρώσεις,είτε
Προξενική θεώp~ση για ης λοιπές χώρες,
β) Βεβαίωοη αιιηt1roιχίας ξΙνων τίτλων Γειιικής Δευτεροβιίθμιας Εκπαίδευσης ξένωιι σχολεΙων που
λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικ6 από τ~ Δl£ύθυvο~ Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής
Εκπα,δευοης, Ευρωπαϊκώιι KnIΜειοιιοτι"ών Σχολε,ων τοι>γπουΡΥείου Παιδε,ας και θρησΚ'ιΙμάτων η από τις
ΔιειιθυνΟΗς ΔΕυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Σιιντονιστές Εκπα'δειισης των Ελληνικώιι
διπλωμn'tι"ών και ''ΡΟ ξενικών αρχών του εξωτερικού,
γΙ Βεβαίωση ανανωγης βαθμολΟΥία, σε πεΡΙΠ'tωση ποιι ο βαθμός δεν είναι στην Ηκοσάβαθμη "",μακα, η
οποία να έχει ΕΚδοθ,ί από 'tη Διευθυνοη Παιδείας Ομογενών, ΔιαπολlτΙσμικης Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και
Mειoνoτικ<~νΣχολε,ων του γΠΟιΙργείου Παιδείας"αι Θρηο"ευμά'tων η απ6 Ης ΔιευθUνσεις Δευ,ιροβάθμιnς
Εκπα,δευσης της ημεδαπής ή από τους ΣυντονιστΙς Ε"πnίδευσης ,ων Ελληνι"ών δ,πλωματικών και προξενικών
αρχών του εξωτερικού, Ημέοη γενικη βαθμολονία !τptnEI vn ι.Φράζετnι σε εiΚOOάβιιθμη(0-20) κλίμακα, με
άριστα το 20 και ελάχιστο το Ο,
Σημξίωση 2: ΣΗςπεριιπώοεις (Ενων "τλων από (Ενα σχολε,n 'tης ημεδαπής απαηεΙτα ι εl"πλtOν ΚΟΙβεβα,ωοη
ιοοτιμΙας από τις Δl£υθύνσεις Δευτεροβάθμιας £"πα,δ£υοης της ημεδαπής, Τα δlκαlOλογητι"ά που
προέρχονται απ6 (Ενα οχολεία ΠΟυλειΤΟυΡνΟUνστην Ελλάδα πρέπει να είναι επι"υρωμΕνα για τη γιιηοιότητά
τους κα, τη νομιμότητο λειτσυργΙας των σχολε,ων αυτών από τη ΔΙνση Δευτεροβάθμιας E"παIδΙUσης της
Ελλάδας στην οπο,α υιιάγεται το (ένο οχολείο.
ΣημΕίωση ]: Γιατους Τίτλους ΔευΤΕροβάθμιαςΤεχνικής ΕπανΥελματ!ΚήςΚατάρτισης της αλλοδnπής αιιαιτείται
η ισστιμία αυτών "αι η [κδοοη βεβαίωοης 100τψίας από τον Ε,Ο,Π,Π,Ε.Π.και στη ουνέχΕια ανανωγή της
βαΟμολΟΥίαςαυτών από τη ΔιεUθυνΟηΠαιδείας ομΟΥενών, Διαπολιτιομι"ής Εκπα,δευση" Ειιρωπαιιι.ών "αι
Μειονο'tικών Σχολείωυ του γποιιρνε,ου Παιδείας και ΘρηοκευμάΊων ή αιιό τις Δl£uθ':'νοε,ς Δευτεροβάθμιας
EKπαlδ,υoης της ημεδαπής η από tOU, Συντονιστές Ε"πnίδευσης των Ελληνι"ών δ,πλωματικών και προξενικών
αρχών του εξωτερικο':'.
Σημε,ωση 4: Γ,α τους κατόχους απολυτηρίου Λυκε,ου της Κυπριακη, Δημοκρατίας αιιαιτιίτα, μόνο ΒεβαΙωση
Πρόσβασης 'tου έτους εισαγωγής με τον γενικό βαθμό,

δΙ Βεβαίωση της αρμόδιας ΕΚπαιδευτικη, η διπλωματι"ης αρχης της οικείας χώρας, από την οποία να
ΙΙΡΟκύιιτιι ότι" τίτλος δευτεροβάθμιας ΕΚπαίδευσης που κατέχει ο υποψηΦως του ιιορέχει τη δυνατότητα
ιισαΥωγής στα Πανεπιστήμια της χώρα, αιιτής, Η εν λόγω βεβαίωοη δεν απαιτείτα, γ,α 'tους κατόχους
απολιιτηρ,ου Λυκε,οι>της Κυπριακή, Δημοκρατίας και για τους απόφοιτους .λληνiΚOι!σχολείου που εδρεύει
στην αλλοδαπή,

ε) Βεβαίωση της αρμόδιας Εκπαιδευτι"ης η διπλωματικής αρχης της οικείας χώρα" από την οιιοΙα να
προκύιπει η χώρο.. tO πρόγραμμn σΠΟιΙδώντη, οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφο,τηοης του υποψηΦίου. Η
εν λ6γω βΕβα,ωοη δεν αlJαιτεΙται γ,α τους κατόχους απολυτηρ,ου Λυκείου της Κυπρια"ής Δημοκρατίας "αι για
τους απόΦοιτους ελληνι"οι! οχολε,ου ποιι εδρεύει στην αλλοδαπή.

στ) Βεβαίωση της αιιμόδιας εKIIαιδευtι.ης ή διπλωματικής αρχής της οικε,ας χώρας από την οπο,α να
προκύιπει ότι ο υιιοψήΦιος Εχει φοιtήΟΕΙ με πλήρη Φο,τηοη τις δυο τελευτοίες τά(εις του ΛυκεΙου ή του
αντίστοιχου οχολείοιι στη X~'Pα αποφο,τηοης του, δηλαδη ο μαθητης να έχει ιιαρακολουθήσει τα οικεία
μαθήμnτα από την Εναρξητου διδαΚΗκού έτους και καθ' όλη τη διάρκειά του.
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ζ} B~βαίωση τη~ αρμόδια~ αρxή~ τη~ σικ<ία~ χώρας πσυ να bf';(IiH την καταΥωΥήταυ uποψηΦίσυ κω Ίων
Υονέωντου,
• ΓιαΊ1~Π~Ρ'ΠΊώσ,(~Α.Ι ~α( Β,1 (αrιόΦoιloι σxoλfίων σιην αλλοδαπή) οα ΠΡοκυΠΊΗότι τουλάχισιον σ ένας α
των Υονέων δΕν Εχη .λλην,κή καταΥωγή
• Για ης ΠεΡ'ΠΊώσε'ς Α.2. και Β.2 (σπόΦΟΙΊσl σχολείων σΊην ημ,δαπή) να προκύπτε, οαΦώζ ότι κανένας από
{ους δύο γονΕίς το" διν 'χει ελληνικ~ καταγωΥή.
ΣτηνΠΕρυnωση πσυ η εν λόγω βΕβαίωση δεν δυναΊαι να πρσσκομ,σθε! αrι610ν υΠοψήφιο δ,6η δεν εκδίδπω
πλέον από την αρμόδ,α αρχη lης οικ,ας χώρας, μπορε, Εναλλακτικά να 'ιΡ"σκ"μlσθσύν τα εξής ι'γΥΡαΦα: α)
πισι"π"'ητικ6 οικσγενειακή, κατάσιασηζ του υποψηφί"υ σιο "1'10;0θσ σναΦέρovται ~αι σ10ιχεία Υέννησης
των γονέων, ή β) πισιOΠOlηΊl~άΥΙννησης του υποψηΦίου ~αι τωνΥσνέωνΊσυ, ~ Υ)ανιίγραφα των διαβατηρίων
ταυ υποψηφίου και Τωνγονέων τσυ, ή δ) συνδυαoμό~ των εγyράΦwν των ανωτι'ρω πtριπτώ(lιωv β και γ,

Ο( ανωlέρω βιβαιώ(lης θα πρέπει να Φ,ρσυν Ίην ιπισημείωση της Σφραγίδας τη, χάΥης (Apo<1ille)γω Ίις
χώρΕς που έχουν προσχωρήσει στην Ενλόγω Συμβαση όπως αvαΦέΡΗαl σlην ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,
eiTt nροξεν'κή Θεώρηση ΥιαΗς λΟITlΙςχώρες, σε l1ιρίιπωση που έχειαδοθι, σε χώρα της αλλοδαπής
Σε περίΠΊωση που Εχει ΕκδοθΕί από δmλωμαΊlKή αρχή της αλλ"δαπής χώρας που ιδρευΗ στην ημιδαπη θα
πρέπει νσ φέρΕΙ επικύρωση από το Υπουργείο Εξωιtρικών της Ελλάδος, ΕΚτό, αν η διπλωμαηκή αρχή τηζ
χώρα, ανήκει ση, χώΡΕς πσυ π~ριλαμβάνσνια, στον Ν.844ΙΙ978 δηλαδή AuιIΊP'ιI, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
ΕλβΗία, Εσθ"νία, Ηνωμι'νο 8ασiλ€IO, Ιρλανδία, lσπανία, Ιιαλία, Κόπρο<;, Λιxτεσιiιιν, Λ"υξφβ"ύργο,
Μολδαβία, Νορβηνία, Ολλανδ'α, Πσλωνια, ΠΟΡΤογαλία,Ρ"υμανία, Σουηδία, Τσυρκ,α και ΤσΕχ,α.

η) ΤΡH~μ,κρσυ μEYEθσυ~φωτσγραΦίε, του υπσψηΦίου,

el Ευκρ(νές ΦωΊσαvτίypαΦo του διαβατηρίου ή iιλλoυ επίσημου ΕVl'σάφσυμ~φωΤ"ΥραΦία που να π,στ"πο(ε,
την ταυΊόΤηΊα το" υΠΟψηΦίου ή της άδειας παραμoν~ς αν" υπoψήφω~ διαμΕν£ι ΟΊηνΕλλάδα,

,) ΥΠΕύθυνηδήλωση ότι ο υποψήφ,ο"
ί, δ€ν είνα, απόΦσιτος ελληνΙKOiισxoλfίσυ πσυ λε'ΤOυPν€'σιην Ελλάδα,
ii, δεν €ίνα, ~άτoxoς Π1ιJXίOυσχολής ή τμήματος τη~Τρ,τοβάθμ,ας EKπαίδ€υσης τηζ Ελλάδας και
iii. δεν ΕχΕιεισαχΒεί σε σχσλή ή τμήμα της Ανώτατης ΕκπΙσης 'ης Ελλάδας ΊΟ έτος 2019 ή ΠΡΟΥεοέστερα,Οι
υποψήφιοι κάτ"χοι απσλΙΙΊηρίου ΛυK€'Oυ.ης ~υπρ,αKής Δημοκρατία, δηλώνσυν υΠΕύΒυνα ότι κατΕχσυν
βεβαίωση πρόσβασης τΟυ τρΕχ"νισζ έτου, (πσυ, Ησαγωγήζ),
ίν. διν Εχπ απ"nήσει δια αλληλογραφίας ΊίΊλσ Δ~υtερ"βάθμιας Ε~παiδεuσης του €ξωπρl~Oύ.
ν. έχει τα δ'Kιιισλ"yηηKiι που απαιτσύνια, για Ίην ένΊαξη του στην ειδ,κή κατηΥσρία όπου υπάνεται και Βατα
πρσσκσμίσει για Ίην ΕγγραΦήτου σιη fραμμαηία Ίης Σχ"λής ή ΤμήμαΊΟζτης εισαγωγής <ou.
νί. Δ€ν ΕΧΗκάνΗ μηχανογραΦικό με την κατηγσρία Ελλήνων του Εξωηρ,"οό Υιαεισαγωνη σιην ΤριτοβάθΙΗα
Εκπαίδευση για !Οα~αδημαΙ"ό Ιτος 2022-2023,
Σημειώνεtα, ότι οι υπσψηφιο, έχουν υπoβiιλη lην ανωlέρω υΠΕύθυνη δήλωση μαζί μΕ το ηλεκτρον,κό
Μηχαν"γραΦικό Δ€λτίo στην αρμόδ,α Επιτρσπή ΣυγKέvτρωoης και Ελέγχσυ Anήσ€ων Συμμετοχής και
ΜηχανονραΦικών Δ,λτ,ων αλλoδαrιών-αλλoγ€νών αl1σΦοίτων Λυκείων εΚ1όςΕ.Ε.κα( αποΦοΙlων λυκείων ή
ανιωτσlχων σ;φλΕίων κρατών.μΕλών της Ε.Ε.,Ίον "ποία καταΒέΊουν και σιπ Γραμματεία ό συμπλπρών"υν α
νέσυ.

ΠρσϋπόΒεση νια Ίπν Εγγραφή των ~πιτυxόvτων, εκιός Ίων ανωη'ρω, είνα, η ννώοη 1ης ελλην'K~ς γλώσσας.
ΑυΊό απoδEιKνiιεται με Βεβαίωση €πιπι'δOυ Β2Ίσυ Δ,δασKαλ€ίσυ ΝΕαςΕλλην,κή, Γλώσσαςτ"υ ΠανΕπ,στημ,ου

,
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Αθήνας ι\ με ΠιστorισιηnKIι ΙTlΙφΗ,αι; επlπέδo~ 62 ταυ Σχολείου Ελλην"ης Γλώσσας τσυ ΠανΗιιστημιοιι
Θεσσαλονίκης ή Π,στσπ{)ιηΊΙ.Ο επιπεδοιι 62 Τοιι Kivrpou Ελληιιικής Γλώσσας, ποιι oιιιιιιrισβάλ/Hαι με τα
δικαιολογητικά της εγγραΦής οτη Υραμμ'Ηείσ ΤΟΙΙφήματος Ηοανωγής.
Ηβεβα;ωση αυτή δεν απαιπί,,"; 1~αν ο ένας εκ των γονΕωοτοιι εισαγόμενου έχει ελληιι,"ιΙ .απιγωγή. ΣΕ
nεplmwcrn ποιι οι εισαγόμενο, lης ιτερίιιτωσης αιιτής, φιιιοιιv ότι δΕν γνωριζουν .παρκως την ελληv"η
γλώσσα νιο παρα.ολουθηοη στο τμήμα ειοανωΥής τους, μποροίΙν .'nά. τοιι πρώτα χρόνο εισαγωΥής ,ους να
παρακολουθήσουν μαθήματα ελληιιικής γλώσσα/; και ιφόσοιι αποκτήσσιιιι τη οχπ!Κή βεβαίωση, εγΥΡάΦοlΙ'tοl
το αμέσως επόμειιο ακαδημαίκό έτοι;, 2) αιι ο ειααγόψνος έχει τίτλο απσλιισης από Ελληνικό ή κυπριακό
οχολΕίο δΕΙΙΤΕΡοβάθμια, απαίδΕιιοη!;, 3) αν Ο εισαΥόμΕνος (χει τίτλο απόλυοης από ξένο σχολείο απα τον
οποίο να πρoKύrιτ" ότ! έχει διδαχθΕί κα! Εξεταστεί Επιτυχώ, και στο μάθημα της ελληνικής Υλώοοας,
οι επιτuxόντες ποιι δΕν <'χουν την ανωτέρω βεβαίωση κατό το Ετοι; ΕισαΥωγή, ολοκληρώνοιιν την ΕΥΥραΦή
τους μΕτά την rιρooKόμΙOηαυτής μέαα στην προθεσμία £γΥραΦών των νεο"οαΥόμΕνων Φοιτητών μΕτην ΟΙΚΕία
"δική ΚιΙΙηγορία του ΕπόμΕυου έτου,. Σε ιιντίθΕτη ΠEpίlΠωα'1 α "οαγόμΕυος χάυει το δ,καΙωμα εγγραΦής
του, Ο έλΕγχοι; όμω<; τωυ δικαιολογητικώυ ΠΟυαπαιτούυται για τηυ ένταξη τωυ υποψηφίωυ στηυ ανωτέρω
"δική κατηγορία μrιoΡEί υα πραγματοποιηθεί και φετο"
Ε,δικά οι πrιπι,{όνtεc Τα ακαδπμαϊκά im 2020-2021 και 2021-20)), μπορούν να ιγvραφoύν μεσα σταν
πρoίtιoμΙα ιwραφής Γων νΕο"ααΥομΙνων φριτοτών ιιι mv ΟΙΚΕΙα "δική KιIrovopioι του ΕπόΙΙΕνου d
ΙΙΕίturόΙΙΕνου itouc ιψΟΟον προnvουιιivως εχουν απoκrήα" ΓΟθεθαίωαη aurd,

Για την ολοκλήρωση της εΥΥραΦή, τσυς οι £ισαχθεντες 'ιΡοοέρχοντω 01'1 Γραμματεία της Σχολή, ή Τμήματος
εισαγωΥής με τα απαραιτητα δικαισλογηηκά, οιην καθορισμένη προθεσμία δηλαδή απΙ> τη Δευτέρα 12
ΣΕΠΤΕμβρίσυέως κα. τη ΔΕυτέρα 19 Σεπτφβρίου 2022.

Σημείωση S: Οι ειοαγόμενοι της Ειδικής κατηγορίας 81, με κυ'ιΡιακή καταΥωγή που unOXDEOuvtat να
υπηρετήσουν τη θητεία τους οτην κυπρο, μπορουν να Εγγράφονται 01'1σχολή που ixouv επιλεγΕί και μετά από
την απόλυσή τoυ~ από ης τάξΕις τοιι οτρατου, ύστερα από σχπική βεβαίωοη τη~ Κυπριακής Δημo~ρατΙας
(Πιoτoπoιηη~ά ΣψατoλOYΙKή~Κατάστασης Τύπσμ «Α» ή Πιστοποιηη<ά £κπλήρωσης ΘηtεΙα~1 Οι εισαγόμενοι
'ν/ράφονται στο ίδισ αKα6ημαί~όEτo<; αν αποκτήσουν οριστικΙ> ή προοωριν6 απολυτήριο από τις τάξΕις του
στρατου μίχρι 15 ΝΟΕμΒρίαυ rau ίδιου Εισuς, ΣΕ avtiBnIj ΠΕρίπτωοη εγvράφοvtαι εντα~ της προθεομίας
[ν/ραφής τοιι Επόμενου α<αδημαϊKoiι έτoυ~ από αυτό της απόκτησης tOu απολυτηρίου από ης τάξεις του
στρατού και Εντός της προθεσμίας εν/ραΦή~ της οικείας Ηδικής xατηYODία~.

Για λόΥους Εξαψετικής ανάy.η~, όrιως παρατεταμένη BeoIλIJviιI,σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουοία οτο
εξωτεριχ6, είναι δuνατή η ΕΥγραΦή οπσυδαστή που καθυστ,ρηαε να εΥγραΦΕί μέσα στι, <αθορισμένες
προθΕσμίΕ!;, μΕ αιηολΟΥημΕνη απόΦααη του διοικητικού ουμβουλίου του τμήματος nOVEnlotIjIλ!OU,ύστερα
από α(τηση του ενδιαΦερόμΕνου οπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σΕ αποκλειστική προθεομία τριάντα (30)
ημιρών από τη λήξη της προθεαμίας εγΥραΦής κα! στην οπο(α EΚIiBEvtat .αι οι λόΥΟΙτης καθυστ"ρησης.
Σπσυδαστής πΟυ δευ Εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραΥράΦου χάνει τα δικαίωμα εν/ραφής
Υιατο συΥ"κΡιμένο ακαδημαίκό έτος .αΟώς .αι Υιατα Επ6μενα [τη.

Με απόΦαση τη~ Γενικής Συνέλευoη~ τη~ Σχολής ή του ΤμήμαΤας, μετά τον έλΕγχο των δικαιολογηηκών,
εγκρίνεται η ΕγγραΦή των επιτuχόvtων-εισαγομένων, μεσα σε προθεσμία Είκοσι (201 ημερών αrιό τη λήξη της
ημΕρομηνίας Εγγραφής. Η απόΦαοη εγγραφής ανακοινώνΕΤαι an6 τη ΓραμμαΤΕία της ιχολής ή του Τμήματσς
αρμoδίω~ και αντίγραΦα αυτή, ~ο,νΟΠΟIΕίταιστο ΥπουΡΥΕίο Παιδεία~ και Θρησκευμάτων, Η απ6Φααη της
Γεν1<ήςΣιινι'λΕυαης υπόκειται στη διαλυτική αίρ~oη έγκρισης νομιμότητας της τΕλΕυταίας από το Πρυτανικ6

;
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Συμβούλιο ΤΟυΠανεπιστημίσυ. Εάν το Πρυτανικ& Συμβούλιο του ΠανΕπιστημίου κρίνει &τι η Ε'(\Ιραφη δεν
ΠΡ"Π" να "ραγματοποιηθΕί, λόνω ιιποβολήι; ψΕυδών ή μη οόμιμωο δι<αιαλογηηκώο .α, όl! δεν συvτρέχoυo
οι oόμΨE~ πρoϋ"oθέσει~ ιιπανωγής στην ειδική κατηγορία, τότε δεσμευηαι η Γενικη ΣυνέλΕυση του Τμημιπo~
να την ανα.αλέσει με οριστικη απόφαση διαγpαφη~ από τουι; Kαταλόγoιι~ τηι; Σχολήι; ή του Τμημαιo~
εισαγωγή~. Η απόΦαοη αυτή κοινΟΠΟΙΕίται στους εοδlαΦερομένους "αι στο ΥπουργΕίο ΠαιδΕΙαι; και
Θρησ,ευμάιwν Υια lην ανι\κληση ιηc απ6φασης τσυ Υπσυργσύ Παιδεία~ και ΘρησΚΕυμάτwv "ιJpωσης tWV
πινάκων HoaYWyrjr;ιιποψηΦίων στην Τριισβάθμια ΕκπαίδΕυση, κατά το μξΡος που αΦορι\ τη διαγραφη αιιτώ.
και τον αποκλιΞισμό τους κατά τα fπόμενα δύο α"ο,δημαi.ά έτη από .lΙθΕ διαδικασία εισαγωγηι; σΕ όλα τα
Παoε"ισTημlcι ή Σxσλέ~.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Οι απόΦοlτοl ελλljν"ού σχολείοιι ΠΟυλωουργΕί στην Ελλάδα δεν έχουν δικαίwμα eιoaYWyrjr;στην

Τριτσβαθμια Ε"παίδΕυση μΕτιι; δωτάξειι; αUTEr;
• Δεν γίνOVΤαlδεκroί σι τίτλοι ΔΕυΤΕρσβάθμιας Ε.παίδΕυσηζ του Εξwπρικού που έχουν α"ο"ιηθεί δι'

αλληλογραφίαι;.
• rια τα οχσλ ••ά έτη 2019.2020 και 2020-2021 γίνσvται δΕΚτά απσλuιηρια, για την απόκτηση των

οποίων μέροι; του προγράμματο<; πληρους; Φοίτησηc δΙfξι\χθη μΕδιαδ ••ασίΕ, τηλεκπαίδΕυση, λόγω
τη~ παoδημία~ covid,19,

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Όλα τα δικαιολογητικά που πδίδOVΤαι από ξξνη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκΠαιδΕιιτική αρχι\ κ,λπ.) πρέπει να
Είναι εΠ,""ρωμένα για τη γνησιόΤητα της ιιπογραφη, αυτου που τα υπογράΦη από ελληνική διπλ",ματική
αρχή στο Εξωτφι.& η από δ,πλωματική αρχη τη~ ξένη~ χώραι; στην Ελλάδα (ΠρσΙCν"ή ΘεώΡησηl με
εΠΙKιJpωσητου γπουργΕίου Εξωτερικών της Eλλάδo,~ στο πρωτότυπο,
Δικαιολογητικά, IIlOΤOrIOl"ttlKciσπουδών ",λπ" nou έχουν εκδοθΕί από ης χώρΕς: Ανία Λουκία, Αγ. BΙKέVΤΙO,&
Γρεναδίνες, Αγιος Μαρίνος, Αν, Μαυρίκιος, Αγιοι; XpιστόΦσpo~ (Σεvτ Kιτ~)&Νέβις, A~εpμ"αίτ~ό:ν, λ/βαν,α,
Ανδόρρα, AVΤίYKOυα& Μπαρμπουντα, Αργεντινή, ΑρμΕviα, Αυστραλία, Αυστρία, Βανουάτσυ, ΒΕλΥΙΟ,
ΒΕνεζοιιέλα, ΒόρΕ!α Μακεδονία, Βοσνία και Ερζενοβlνη, Boυλγαplcι, Βραζιλία, rαλλία, ΓΕΡμανία, rEwpyia,
rOVtlIEμMa, Γρεοάδα, Δανία (δΕΟ συμΠΕΡιλαμβάνοντα, η Γροιλανδία και οι Νήσοι ΦΕΡόΕι;). Δομινίκα,
Δoμινι.αν~ Δημοκρατία, Εκουαδόρ IlοημΕρινό,j, Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, EoE\<.Jvla, ΗΠΑ., Ηνωμ, Βαοίλησ της
Μ BpHανία~ και Β. Ιρλανδίας (Αγ. Ελένη, Αννκουίλα, Βερμσι'ιδα. Βρετανικές Παρθένοι Νησοι, Γιβραλτάρ,
r.lpvoti, Movτσεppάτ, Νηοοςroυ Μαν, Νήοο, Κέψαν, Νηοοι Nότιo~ rΕωΡγία καιΝότωιΣάντουιτς, Νησο, Τερκς
"αι Κέικος, Νήσσι ΦώKλαVΤ,Τζέρσε'ί). lαμαίK~ {Τζαμάι.αl, lαπωνία, lνδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, IOrItlvia, 10Ραι\λ,
lταλία, Kα~σ.στάν, Κίνα (μόνο η διοικητι.η ΠΕριφερεια του XO\ll'KKO\ll'Kκαι του Μακάο), Κολσμβία, Κόστα Ρί.α,
ΚορΕα {Νότιο,1- Κροατία, KιJπρoς, ΛΕσότο, Λετονία, Λευ"ορωοία, Λιβερία, Λιθοιιανία, "lXΤfVOTiIlv,Λου.
ξεμβσύργο, Μαλάσιι!, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, ΜΕξικό, Μσλδαβία, Μονακ&, MπαρμπάVΤO" Μπαχά-
μες, Μπαχρέιν, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπσυρουντ" Μπρουοέι-ΝταΡσυσαλάμ, Ναμίμπια, ΝΕαΖηλανδία, Νήσοι
Κουκ, Νησοι Μάρσαλ, Νικαράγουα, ΝιουΕ, Νορβηγία, Nότιo~ ΑΦρική, Ολλανδία (Κάτ!» Xώpε~)(Άγ'oς
Ευστόθισς, ί\.γ'ο<;Μαρτίνο" ΑΡούμπα, Κουρασάο, Μποναίρ, Σάμπcι), Ομάν, Ονδουρα, Ουγγαρίο, ΟυκΡαοία,
Οιιρουγουάη, Πcιναμά~, Παραγουάη, Πσλωoίcι, noptOYMla, Πράσινο Ακρωη\ριο, Ροuμαvία, Ρωσία, Σαμόα,
Σό.ο ΤόμΕ & Πρίνσιπε, ΣΕρβία, ΣΕϋχέλλΕς, Σλοβακία, ΣλοβΕνία, Σοιιαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τατ~,",στάν,
ΤόΥ,α, TOUpKitI,τ p,νιντάVΤ & Τομπόγ"σ, τ σιχία, Φινλανδία, Φίτζ" Χιλή δΕ xpειά~εται να έχοιιν Ε"ικυρωΒΕ! για
τη γνησιότητά Tσν~από ελληνική διπλωμαηκή αρχή στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση, όμως, ότι στα έΥγραΦα
αυτά θα ιιπΙφχη επωημΕίωση, που προβλέπονν τα άρθρα ~ και 4 τηι; σύμβασης της Χάγης (APOSTlLLE)τη~
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5ης Οκτωβρίο •••1961 από η~ αpμόδ",~ για Τοοκοπό α•••τό αρχές, 1'10•••ουμφωνα με ης διατάξH~ 1Ο'"'άρθρο •••6
τη~ ίδιας Συμβαοη" ΙΙ1'10χρεών£1αινα ορίο£! το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος.
η. αιιτό, οι ΙΙ1'10ψηΦΙΟΙ1'10ΙΙπροοκομίζοιιν δικαιολογητικά α1'1ότις ανωτέρω xώρε~, 1'1ρέ1'1εινα ζητουν από την
αρμόδια ιιπηρεοία της χώρας τους να βάζουν στο έΥΥραφοτην απαιτουμενη ΙΤτιοημείωση.
Πιστοποιητικά Ττου.κδίδοvrαι στις χ,ορες ττοιιέχουν μεν ΠΡοοχωρησ£ι στη Σύμβαση τη, Χάγης αλλά η χώρα
μας ενείρει avrιppIιo£!, για την προσχώρησή τσυ" δηλαδή από lσ ΟUζμπεκ,στάν. τη Μογγολια. το ΠεΡού και
το Κφγιστάν (Κιργ,ζία).θα πρέ1'1εινα Φέροuν ,πικυρωση των α/ην«ών προξ.νικών αρχών στην αλλοδαπή. ως
προς το ννήσιο της υπογραφης του αλλοδαπού οργάνου. Η ε1'1ικύρωσηγίνεται στο πρωτότυπο κα, όχι σ.
φωτοτυΙτία,

fLcrτην υποβολή κω ΙΙτικύρωση τίτλων, πιστοποιηηκών κω βεβαιώσεων ισχύουν ta ΙτρσβλεΙτόμενα στσ άρΒρσ
1 το •••ν.4250/2014 (Α' 74),
ητλοl, Ιτιοτοιιο,ηΗκά και βεβωώΟΕις της αλλοδαπής μποβάλλονται κα, viVOlftQlυποχρεωτικά απσδ.κτά σε
ευφινιΞς ΦωtοαντίΥΡαΦο από το ε1'1lκιιρωμένο όμως, α1'1όδικηνόρσ, αντίΥραΦο το" πρωτοτίι1'10'"'και
απαραιτήτως πρέπει να συνοδευοvrαl α!lό ε!lίσοιιη μεrάΦρασή τους στην ελληνικό νλώσσα Ω ο!lοία θα
\ιποΒλ/λεται σε απλό EUκplOE,Φωτοω/τίνραΦο αττό το 1'1ρωtόtυ1'10ΠΟ\!εκδίδει η μεταΦραστIΚή υπηΡΕσια ό
δικηγόρος της ημεδαπής ή πtυl:Lούχος μεταΦροστής τοιι lονίο" Πανεπιστημιου.
Ειδικότερα, η επίσημη μετάφραση όλων Των δικαιολογητικών γίνεται καταρχήν απ" αρμόδια κατα ν"μο αρχη
του Ynoupycίou Εξωιερικών (Μπαφραστικη υπηρεσία ΥΠ,Ε.) η an6 lην ελλην,~ή δΙ1'1λωμαηχή αρχη στσ
εξωτερικό. Σύμφωνα με τον νιΞο.Κώδικα Ι'I\~ηγόρων" (άρθρο 36, Ν,4194/2013-ΦΕΚ 208/τ.ΑΊ27.09.2013),
μπαφράοεις ξενόνλωσσων εγγράΦων ποιι yivovraLαπό δικηγ"ρα (μεια lη 27-09-20131 γίνονται δΕκτές .φόοον
ο δΙKηγόρo~ βεβαιώνει όη ο ίδ,ος έχει ."αρκή ννώση της ξένης γλώσοας από ~αι "ρο<;την o!!oίcι μετέΦρασΕ.
Γίνονται επίσης δΗτ"ς μεταφράσrις 1'10υ"χουν νίνει α"ό 1'1τυχιουχομεταφραστη του Ιονίου Παν.nιστημίοu
με θεώρηση της μετόψραοης α1'1"μέλος της nανελληνιας Ένωσης Ε"αγνελματιών ΜεταΦραστών πτυχιούχων
Ιονίου nαν.πιστημiου.

Τα αλλοδα"ά ι'Υνραφα, Ig οποία σύμΦωνα μΕτην αρ.233/2000 Γνωμαδ"τοσΙ! lου Ν.Σ.Κ., νια να γίνουν δεκτά
από ης ελληνικές διο!Κψ!Κι'ς αρχές, θα 1'1ρέ1'1εlνα Φέρο"ν στσ πρωτ"τυπο την >πισημεΙωση της Σύμβασης της
Xityn( ι\ Iny ΠΡοξενικη Θεώραση, ,-,ποβΡ).λοΥταιστη ΔιοίΜΡΟ 9Ι απλό, ε!!Κρινές ΦwτοαιftίΥραΦο από το
ΠΙIKup_toIμlvoόμως, α"ό δικηγόρο, αντ(γραΦο το" πρωτοτίι.,-",2.υ.,

ΙΙlκαιολσγηηκα α1'1"ξένη αρχή π9ιι δεν θα είναι ε"lκυρωμένα για τη γνηοιότητα τοιις δΕν θα ν!νονται δεκτά
από τις ΓραμμαΤΕίεςτων σχολών η Τμηματων lης Τρ,τοβάθμιας ΕΚ1'1αίδευσης,σι σποίΕς ';χοιιν την ειιθύνη
νια τον ΙλενΧΟτων εγγράΦων κατά τη διαδικασία εννραφης των ιπιτυχόνιων.

Τονίζεται 6τι η υποβολή αl1λών, ευανσΥνωστων Φωτoαντιγpiιφων, .πέχει θ"σο υπεύθυνης δήλωσης του
υπαψnΦίου περ! lης αχρίβειας και εγκυρότατας Των unoBillQIIevwv φωτοαντΙΥράφων και επομένως
εξιοώνεται με ΤηνunEίIeUVI)δι\λωση ,συ Ν.1599/Ι986.
Εάν δ,απιστωΟεΙ κατά τον υποχρεωτικό Ι, άλλο έλεγχο όη υποβλήθηκαν αλλοιωμένα ΦωτοαντιγραΦα, ατός
απ6τις κυρώσεις 1'10ιι ηροβλέπονται στην 1'1"ρ.6 του άρΒρου 22 του ν. 1599/1986 ~α, 1'10υεπ,βάλλονται στον
ενδlαΦερόμενο, εφ"σον η πράξη αυτη δεν τιμωρείτα, αμστηρότερα από αλλη 1'10ινικηδιάταξη, η δΙOΙKητι~ήη
άλλη πραξη, γ'α την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν ΤαΦωτοανιίγραφα αυτα, ανακαλείται αμέσως,
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Τα δικαιολογητικά ποιι ΠPOEΡXOνrαιαπό ξένα l'Χολεία που λειτoυρyoiιν στην Eλλiιδα πρέΠΗ οα είναι
επιψρωμΙνα ο,α 10 γνησιότητά τους και τη νομιμότητα λειτουργίας των σ:ιολ£'ων αιιτων από τη Δ/νση
ΔΕυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία ιιπάγπαι το ξένσ ,,¥ολ{ίο.
Όσα δημόσια έΥΥραΦατl)ς ημεδα,ιι\ς, δηλαδη έΥΥραΦαπου <χουν ηδοθεί από υπηρεσίΕς και φορείς τσιι
δημόσιου κα, Ευρύτερσυ δημόσιου τσμΕα ίπ,χ, τ"λο, σπουδών-πιστσπο'ηηκά-βεβα,ώσεις κλπ,)
ιιπoβάλλoνrαι, Υίνοvrαι ιιποχρεωτικά αποδεπά σΕ£ιικρ,νή ΦωτοανΙίΥραΦα ,ων npwtoJjInwv εΥΥράΦωνή των
αφιβών ανΙΙΥράΦωντοιις.

Η προΊΠΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΈΝΙΚΗΙΔΙΕΥΘΥΝΙΗΣ
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