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ΠΡΟ: Σισ Γραμματείεσ όλων των τμθμάτων και 
ςχολϊν των Πανεπιςτθμίων, ΣΕΙ, ΑΠΑΙΣΕ, ΑΣΕ και 
Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν 

  
 
Θζμα: Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι των ειςαγομζνων ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 
Ελλινων του εξωτερικοφ και τζκνων Ελλινων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο εξωτερικό για το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015        
                   Οι υποψιφιοι με τισ ειδικζσ κατθγορίεσ των Ελλινων του εξωτερικοφ και τζκνων Ελλινων 
υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο εξωτερικό, που ειςιχκθςαν ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ το ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 2014-2015 εγγράφονται από Πζμπτθ 9 Οκτωβρίου ζωσ και Πζμπτθ 23 Οκτωβρίου 2014. 

Οι προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν και τα δικαιολογθτικά που οφείλουν να προςκομίςουν 
ςτθ Γραμματεία τθσ χολισ ι ςτο Σμιμα ειςαγωγισ τουσ ζχουν ωσ εξισ: 
 
 
ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ 
ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 τθσ με αρικ. Φ.151/64998/B6 (ΦΕΚ 1307-τΒ’/16-6-2011) οι 
επιτυχόντεσ τθσ ανωτζρω ειδικισ κατθγορίασ οφείλουν να κατακζςουν αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ για ζλεγχο ςτισ Γραμματείεσ των χολϊν και Σμθμάτων επιτυχίασ τα 
δικαιολογθτικά τουσ, προκειμζνου να εγκρικεί και να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ. Επιςθμαίνεται ότι 
δικαιολογθτικά των επιτυχόντων δεν διαβιβάηονται από τθν υπθρεςία μασ ςτισ Γραμματείεσ των ςχολϊν 
ι τμθμάτων επιτυχίασ. 

 
Επιςιμανςθ: Σο τζταρτο (4) ψθφίο του οκταψιφιου κωδικοφ αρικμοφ υποψθφίου, δθλϊνει τθν 
κατθγορία ςτθν οποία ανικει. (Οι κατθγορίεσ είναι ςυνολικά πζντε 5) 
 

           ασ γνωρίηουμε ότι ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, www.minedu.gov.gr  

(ςτθν ενότθτα εξετάςεισ, υποενότθτα: Ζλλθνεσ του εξωτερικοφ), μπορείτε να βρείτε τισ οδθγίεσ ςχετικά με τθ 

διαδικαςία ειςαγωγισ Ελλινων του εξωτερικοφ και τζκνων Ελλινων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο 

εξωτερικό ςτα τμιματα και τισ ςχολζσ τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ μασ και πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ ςε αυτζσ.  

 
 
 
 
 

 
 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 
 Κατά τθν προςζλευςι τουσ για εγγραφι, οι ειςαχκζντεσ πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τθν αςτυνομικι 
ταυτότθτα ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο, από το οποίο να αποδεικνφονται τα ονομαςτικά τουσ ςτοιχεία και θ 
ακριβισ θμερομθνία γζννθςθσ.   
           Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ οι ειςαχκζντεσ μποροφν να απευκφνονται ςτισ Γραμματείεσ των οικείων 
ςχολϊν. 

Για λόγουσ εξαιρετικισ ανάγκθσ, όπωσ παρατεταμζνθ κεομθνία, ςοβαρι αςκζνεια, ςτράτευςθ ι 
απουςία ςτο εξωτερικό, είναι δυνατι θ εγγραφι ςπουδαςτι πζρα από τθν κακοριςμζνθ προκεςμία (9 
Οκτωβρίου ζωσ και 23 Οκτωβρίου 2014) με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ του τμιματοσ ι 
ςχολισ Πανεπιςτθμίου ι Σ.Ε.Ι., κατά περίπτωςθ, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου ςπουδαςτι, θ 
οποία υποβάλλεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
εγγραφισ και ςτθν οποία εκτίκενται και οι λόγοι τθσ κακυςτζρθςθσ. πουδαςτισ που δεν εγγράφθκε οφτε 
με τθν ανωτζρω διαδικαςία χάνει το δικαίωμα εγγραφισ για το ςυγκεκριμζνο ακαδθμαϊκό ζτοσ, κακϊσ και 
για τα επόμενα ζτθ. 

Τποψιφιοσ που ζχει εγγραφεί ςε χολι ι Σμιμα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με το ςφςτθμα των 
πανελλαδικϊν εξετάςεων και ειςάγεται με τισ φετινζσ εξετάςεισ των Ελλινων του εξωτερικοφ ςε άλλθ 
χολι ι Σμιμα δεν μπορεί να εγγραφεί ςτθ νζα χολι ι ςτο Σμιμα ειςαγωγισ του, αν προθγουμζνωσ δεν 
διαγραφεί από τθν χολι ι το Σμιμα, ςτο οποίο είναι ιδθ εγγεγραμμζνοσ.  

Θ προκεςμία και θ διαδικαςία εγγραφισ των επιτυχόντων ςτισ ςχολζσ των Ανϊτατων τρατιωτικϊν 
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, ςτισ ςχολζσ Τπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων κακορίηονται από τισ 
ςχολζσ αυτζσ. Οι ιδιϊτεσ επιτυχόντεσ ςτισ χολζσ Αςτυφυλάκων και Αξιωματικϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
κα εγγραφοφν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017. 

Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ τουσ οι ειςαχκζντεσ προςζρχονται ςτθ Γραμματεία τθσ χολισ ι 
Σμιματοσ ειςαγωγισ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, που αποδεικνφουν ότι πλθροφν τισ ςχετικζσ  
προχποκζςεισ όπωσ ορίηονται ανωτζρω, ςτθν κακοριςμζνθ προκεςμία. 

Με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ χολισ ι του Σμιματοσ, μετά τον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν, εγκρίνεται θ εγγραφι των επιτυχόντων-ειςαγομζνων, μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) 
θμερϊν, από τθν λιξθ τθσ θμερομθνίασ εγγραφισ. Θ απόφαςθ εγγραφισ ανακοινϊνεται από τθ 
Γραμματεία τθσ χολισ ι του Σμιματοσ αρμοδίωσ. 
       Θ απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ υπόκειται ςτθ διαλυτικι αίρεςθ ζγκριςθσ νομιμότθτασ τθσ 
τελευταίασ από τθ φγκλθτο του Πανεπιςτθμίου ι τθ υνζλευςθ του ΣΕΙ. Εάν θ φγκλθτοσ  του 
Πανεπιςτθμίου ι θ υνζλευςθ του ΣΕΙ κρίνει ότι θ εγγραφι δεν πρζπει να πραγματοποιθκεί, λόγω 
υποβολισ ψευδϊν ι μθ νόμιμων δικαιολογθτικϊν και ότι δεν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ 
υπαγωγισ ςτθν ειδικι κατθγορία, τότε δεςμεφεται θ Γενικι υνζλευςθ του Σμιματοσ να τθν ανακαλζςει με 
οριςτικι απόφαςθ διαγραφισ από τουσ καταλόγουσ τθσ χολισ ι του Σμιματοσ ειςαγωγισ. Θ απόφαςθ 
αυτι κοινοποιείται ςτουσ ενδιαφερομζνουσ και ςτο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για τθν 
ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ του Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κφρωςθσ των πινάκων ειςαγωγισ 
υποψθφίων ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, κατά το μζροσ που αφορά τθ διαγραφι αυτϊν και τον 
αποκλειςμό τουσ κατά τα επόμενα δφο ακαδθμαϊκά ζτθ από κάκε διαδικαςία ειςαγωγισ από όλα τα 
Πανεπιςτιμια, Σ.Ε.Ι ι χολζσ.  

Οι Γραμματείεσ των χολϊν και Σμθμάτων για κάκε ειδικι περίπτωςθ μποροφν να αναηθτιςουν και 
αυτεπάγγελτα οποιοδιποτε δικαιολογθτικό για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ επιτυχόντα-ειςαγομζνου. 
            Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τισ χολζσ ι 
Σμιματα να αςκιςει και το ίδιο ζλεγχο επί των δικαιολογθτικϊν που ζχουν προςκομιςκεί από τουσ 
υποψθφίουσ και ζχουν εγκρικεί από τθ Γενικι υνζλευςθ.  

Σα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για όςουσ ειςιχκθςαν με τθν 
ειδικι κατθγορία των Ελλινων του εξωτερικοφ και τζκνων Ελλινων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο 
εξωτερικό αναφζρονται ςτθ με αρικ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272-τ.Β’/1.3.2007) Τπουργικι Απόφαςθ 
«Πρόςβαςθ ςτθ Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ αποφοίτων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που υπάγονται ςτισ 
ειδικζσ κατθγορίεσ» όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ με αρικ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 
556-Β’/31.3.2008), Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636-Β’/6.4.2009), Φ.151/121021/Β6/1.10.2009 (ΦΕΚ 2216-
Β’/2009, 2282-Β’/2009), Φ.151/19155/Β6/19.2.2010 (ΦΕΚ 220–Β’/2010), Φ.151/77347/Β6/2010 (ΦΕΚ 1088–
Β’/19.7.2010), Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307-Β’/16.6.2011) και Φ.151/79076/Β6/2012 (ΦΕΚ 2153/11-7-
2012, ΦΕΚ 2244-Β’/2-8-2012) όμοιεσ και είναι τα εξισ: 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1: ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 
1. α) Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. (Ελλθνικά 

απολυτιρια). 
           β) Επικυρωμζνο πρωτότυπο τίτλο απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Οι τίτλοι που            

προζρχονται από ξζνα ςχολεία που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα πρζπει να είναι επικυρωμζνοι για τθ 
γνθςιότθτά τουσ και τθ νομιμότθτα λειτουργίασ των ςχολείων αυτϊν από τθ Διεφκυνςθ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ ςτθν οποία υπάγεται το ςχολείο). 

2. Βεβαίωςθ του οικείου ςχολείου επικυρωμζνθ από τθν αρμόδια Εκπαιδευτικι αρχι από τθν οποία 
να προκφπτει θ πλιρθσ φοίτθςθ του υποψθφίου ςτισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό ι ςε τζςςερισ (4) τάξεισ Δευτεροβάκμιασ ςτο Εξωτερικό, κακϊσ και το 
αντίςτοιχο ζτοσ φοίτθςθσ για κάκε τάξθ. 

3. Βεβαίωςθ του Λυκείου αποφοίτθςθσ που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, από τθν οποία να προκφπτει ο 
αρχικόσ τρόποσ εγγραφισ του υποψθφίου ςτο Λφκειο αυτό και το ςχολείο προζλευςισ του ( θ 
βεβαίωςθ αυτι ιςχφει μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ πλιρθσ φοίτθςθ των δφο (2) τελευταίων ετϊν 
ζγινε ςτθν Ελλάδα). 

4. Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ μασ ι άλλο επίςθμο ζγγραφο από το οποίο 
να προκφπτει ότι ο ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου είναι Ελλθνικισ καταγωγισ και 
μόνιμοσ κάτοικοσ εξωτερικοφ επί πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ κατά τθν τελευταία δεκαετία πριν τθν 
υποβολι τθσ αίτθςθσ του υποψθφίου. 

5. Βεβαίωςθ πλιρουσ φοίτθςθσ ςε όλεσ τισ τάξεισ του Λυκείου του Ιεροφ Κοινοφ του Πανάγιου 
Σάφου Ιεροςολφμων και τθσ τελευταίασ τουλάχιςτον τάξθσ του οικείου Γυμναςίου τθσ 
Πατριαρχικισ χολισ ιϊν (θ βεβαίωςθ αυτι ιςχφει αποκλειςτικά για τουσ κατόχουσ 
απολυτθρίου του ομϊνυμου Λυκείου). 

6. Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι κανζνασ από τουσ γονείσ του υποψθφίου δεν είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ 
αποςπαςμζνοσ ςε ελλθνικι δθμόςια υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο 
μετζχει και θ Ελλάδα. 

7. Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει αποκτιςει πτυχίο Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
Ελλάδασ με τισ ειδικζσ κατθγορίεσ των Ελλινων του εξωτερικοφ και των Ομογενϊν Τποτρόφων. 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2: ΣΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΠΑΜΕΝΩΝ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΔΗΜΟΙΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ Η’ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΜΕΣΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

1. α) Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. (Ελλθνικά 
απολυτιρια). 

              β) Επικυρωμζνο πρωτότυπο τίτλο απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Οι τίτλοι που               
προζρχονται από ξζνα ςχολεία που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα πρζπει να είναι επικυρωμζνοι για τθ 
γνθςιότθτά τουσ και τθ νομιμότθτα λειτουργίασ των ςχολείων αυτϊν από τθ Διεφκυνςθ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ ςτθν οποία υπάγεται το ςχολείο). 

2.  Βεβαίωςθ του οικείου ςχολείου επικυρωμζνθ από τθν αρμόδια Εκπαιδευτικι αρχι, από τθν οποία 
να προκφπτει θ πλιρθσ φοίτθςθ του υποψθφίου ςτισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό ι ςε τρεισ (3) τάξεισ Δευτεροβάκμιασ ςτο εξωτερικό, κακϊσ και το 
αντίςτοιχο ζτοσ φοίτθςθσ για κάκε τάξθ. 

3. Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ μασ από τθν οποία να προκφπτει το χρονικό 
διάςτθμα που ο ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου ιταν αποςπαςμζνοσ ςε Ελλθνικι 
Δθμόςια Τπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα.  

4. Βεβαίωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο για μακθτζσ – 
ακλθτζσ που δεν υποβάλλουν τθν ανωτζρω (3) Βεβαίωςθ) για τθ ςυμμετοχι μακθτϊν-ακλθτϊν ςε 
ςτάδιο προετοιμαςίασ με τθν προολυμπιακι ομάδα τθσ Ελλάδασ ςε προπονθτικά κζντρα του 
εξωτερικοφ κατά τθ διάρκεια φοίτθςισ τουσ ςτισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ του Λυκείου. 

5. Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει αποκτιςει πτυχίο Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 

Ελλάδασ με τισ ειδικζσ κατθγορίεσ των Ελλινων του εξωτερικοφ και των Ομογενϊν Τποτρόφων. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3,4,5: ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 
 
 

1. Επικυρωμζνοσ πρωτότυποσ τίτλοσ απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  
2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από διμο τθσ χϊρασ μασ από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

ζνασ τουλάχιςτον των γονζων είναι ελλθνικισ καταγωγισ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει 
οικογενειακι μερίδα ςτθν Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ 
χϊρασ μασ ι  άλλο επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει θ Ελλθνικι καταγωγι τουλάχιςτον 
του ενόσ εκ των δφο γονζων.  

3. Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ οικείασ χϊρασ από τθν οποία να 
προκφπτει θ χϊρα τθσ οποίασ το πρόγραμμα ςπουδϊν ακολουκεί το ςχολείο αποφοίτθςθσ και ότι ο 
τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που κατζχει ο υποψιφιοσ του παρζχει τθ δυνατότθτα 
ειςαγωγισ ςε Πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ αυτισ. 

4. Βεβαίωςθ του οικείου ςχολείου επικυρωμζνθ από τθν αρμόδια Εκπαιδευτικι αρχι από τθν οποία 
να προκφπτει θ πλιρθσ φοίτθςθ του υποψθφίου τουλάχιςτον ςτισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό. 

5. Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ μασ ι άλλο επίςθμο ζγγραφο, από το οποίο 
να προκφπτει ότι ο ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου κατοικοφςε και αςκοφςε τισ 
επαγγελματικζσ του δραςτθριότθτεσ ςτθ χϊρα φοίτθςθσ του υποψθφίου τουλάχιςτον δφο (2) 
χρόνια κατά τθν τελευταία πενταετία (5) πριν τθν αποφοίτθςθ του υποψθφίου από το Λφκειο. 

6. Βεβαίωςθ από τθν οποία να προκφπτει θ αναγωγι τθσ βακμολογίασ του απολυτθρίου γενικισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα, θ οποία να ζχει εκδοκεί 
από i) τθ Διεφκυνςθ Π.Ο.Δ.Ε του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ii) από τισ Διευκφνςεισ 
και τα Γραφεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ  iii) από τουσ υντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ 
των ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ. 

        Θ μζςθ γενικι βακμολογία πρζπει να εκφράηεται ςε εικοςάβακμθ (0-20) κλίμακα, με άριςτα το 20      
        και ελάχιςτο το 0. Θ βεβαίωςθ αυτι δεν απαιτείται για τουσ κατόχουσ απολυτθρίου Λυκείου τθσ      
        Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 
7. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει αποκτιςει και απολυτιριο 

Ελλθνικοφ Λυκείου που λειτουργεί ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό ι αντίςτοιχου ξζνου ςχολείου 
που λειτουργεί ςτο εςωτερικό. 

8. Τπεφκυνθ Διλωςθ  ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει αποκτιςει πτυχίο Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
Ελλάδασ με τισ ειδικζσ κατθγορίεσ των Ελλινων του εξωτερικοφ και των Ομογενϊν Τποτρόφων. 

 
ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Όλα τα δικαιολογθτικά που εκδίδονται από ξζνθ υπθρεςία (ςχολείο, άλλθ εκπαιδευτικι αρχι κ.λπ.) 
πρζπει να είναι: 
α) Επικυρωμζνα πάνω ςτο πρωτότυπο για τθ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ αυτοφ που τα υπογράφει από 
ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από διπλωματικι αρχι τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα με 
επικφρωςθ του Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ. 
 Δικαιολογθτικά, πιςτοποιθτικά ςπουδϊν κ.λπ., που ζχουν εκδοκεί από τισ χϊρεσ: Άγιοσ Βικζντιοσ και 
Γρεναδίνεσ, Άγιοσ Μαρίνοσ, Αηερμπαϊτηάν, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρμποφντα, Αργεντινι, Αρμενία, 
Αυςτραλία, Αυςτρία, Βανουάτου, Βζλγιο, Βενεηουζλα, Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, 
Γρενάδα, Δανία, Δομινίκα, Δομινικανι Δθμοκρατία, Εκουαδόρ (Ιςθμερινόσ), Ελ αλβαδόρ, Ελβετία, Εςκονία, 
Θ.Π.Α., Θν. Βαςίλειο Μεγ. Βρετανίασ και Βορ. Ιρλανδίασ, Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιςλανδία, Ιςπανία, 
Ιςραιλ, Ιταλία, Καηακςτάν, Κίνα (μόνο θ Διοικθτικι Περιφζρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολομβία, 
Κορζα, Κόςτα Ρίκα, Κροατία, Κφπροσ, Λεςόκο, Λετονία, Λευκορωςία, Λιβερία, Λικουανία, Λιχτενςτάιν, 
Λουξεμβοφργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαυροβοφνιο, Μαυρίκιοσ, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μπαρμπάντοσ, 
Μπαχάμεσ, Μπελιηζ, Μποτςουάνα, Μπρουνζι-Νταρουςαλάμ, Ναμίμπια, Νζα Ηθλανδία, Νθςιά Κουκ, Νθςιά 
Μάρςαλ, Νιοφε, Νορβθγία, Νότιοσ Αφρικι, Ολλανδία, Ομάν, Ονδοφρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παναμάσ, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Πράςινο Ακρωτιριο, Πρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ, 
Ρουμανία, Ρωςικι Ομοςπονδία, αιντ Κιτσ και Νζβισ, αμόα, άο Σόμε & Πρίνςιπε, άντα Λουτςία, ερβία, 
εχχζλλεσ, λοβακία, λοβενία, ουαηιλάνδθ, ουθδία, ουρινάμ, Σόγκα, Σουρκία, Σρινιντάντ και Σομπάγκο, 
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Σςεχία, Φινλανδία, Φίτηι, δε χρειάηεται να ζχουν επικυρωκεί για τθ γνθςιότθτά τουσ από ελλθνικι 
διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό, με τθν προχπόκεςθ, όμωσ, ότι ςτα ζγγραφα αυτά κα υπάρχει 
επιςθμείωςθ, που προβλζπουν τα άρκρα 3 και 4 τθσ ςφμβαςθσ τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) τθσ 5θσ Οκτωβρίου 
1961 από τισ αρμόδιεσ για το ςκοπό αυτό αρχζσ, που ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ ίδιασ 
φμβαςθσ, υποχρεϊνεται να ορίςει το κάκε ςυμβαλλόμενο Κράτοσ. 
 
β) Μεταφραςμζνα από τθν ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από τθ Μεταφραςτικι Τπθρεςία 
του Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ. Επίςθσ γίνονται δεκτζσ μεταφράςεισ που γίνονται από δικθγόρο 
που ζχει το δικαίωμα μετάφραςθσ ςφμφωνα  με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954. 
 
γ) ΚΤΠΡΟ: Όςον αφορά τθ χϊρα μασ, είναι ελεφκερα περαιτζρω επικφρωςθσ α) τα δθμόςια ζγγραφά τθσ 
και β) τα ιδιωτικά επικυρωκζντα από τισ δθμόςιεσ αρχζσ τθσ Κφπρου. 
 
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

 Σα δικαιολογθτικά κατατίκενται από τουσ ίδιουσ τουσ υποψθφίουσ  ι από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 
εκπρόςωπό τουσ. 

 Όλα τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι πρωτότυπα και επικυρωμζνα.(εκτόσ των περιπτϊςεων 
κατθγορία 1: 1. α και κατθγορία 2: 1.α) 

 Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του εξωτερικοφ που ζχουν αποκτθκεί δι’ 
αλλθλογραφίασ. 

 (Για τισ κατθγορίεσ 1 & 2): Όςοι από τουσ υποψθφίουσ τθσ κατθγορίασ 1 & 2 αποκτοφν απολυτιριο 
Γενικοφ Λυκείου από Ελλθνικά χολεία που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα με ενδοςχολικζσ ι 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ ζχουν τθ δυνατότθτα να μετζχουν ςτθ διαδικαςία «Ειςαγωγισ ςτθν 
Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ Ελλινων του Εξωτερικοφ και τζκνα υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο 
εξωτερικό». 

 (Για τθν κατθγορία 4): Οι ειςαγόμενοι τθσ ειδικισ κατθγορίασ των παρ.1,2 & 3 του άρκρου 1 τθσ 
αρικ. Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ 272-Β’) Τπουργικισ Απόφαςθσ όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, με Κυπριακι καταγωγι που υποχρεοφνται να υπθρετιςουν τθ κθτεία τουσ ςτθν Κφπρο 
μποροφν να εγγράφονται ςτθ χολι που ζχουν επιλεγεί και μετά τθν απόλυςι τουσ από τισ τάξεισ 
του ςτρατοφ, φςτερα από ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Κυπριακισ Πολιτείασ. Οι ειςαγόμενοι εγγράφονται 
ςτο ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ αν αποκτιςουν οριςτικό ι προςωρινό απολυτιριο μζχρι 15 Νοεμβρίου 
του ίδιου ζτουσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ εγγράφονται ςτθν προκεςμία εγγραφισ του επόμενου 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ απ’ αυτό τθσ απόκτθςθσ του απολυτθρίου από τισ τάξεισ του ςτρατοφ και ςτθν 
προκεςμία εγγραφισ τθσ οικείασ ειδικισ κατθγορίασ. 

 Οι κάτοχοι απολυτθρίου ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Αϋ), ζχουν δικαίωμα επιλογισ, μόνο ςε ςχολζσ Σ.Ε.Ι, 
Α..Π.ΑΙ.ΣΕ, και Α..Σ.Ε.. Ειδικότερα, οι κάτοχοι απολυτθρίου Ε.Π.Α.Λ. (ομάδα Αϋ) ζνα χρόνο μετά 
τθν αποφοίτθςι τουσ κακϊσ και οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κφκλου ΣΕΕ, ζχουν δικαίωμα επιλογισ και ςε 
τμιματα ι ςχολζσ των Πανεπιςτθμίων.  

 Σα πιςτοποιθτικά οικογενειακισ κατάςταςθσ που εκδίδονται από ξζνθ υπθρεςία, πρζπει 
απαραιτιτωσ να είναι επικυρωμζνα για τθ γνθςιότθτα αυτοφ που τα υπογράφει από ελλθνικι 
διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι από διπλωματικι αρχι τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα, με 
επικφρωςθ του Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ. 
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     Οι Γραμματείεσ των χολϊν ι Σμθμάτων καλοφνται να διενεργιςουν ενδελεχι ζλεγχο των  
δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ζχουν κοινοποιθκεί. Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι 
διευκρίνιςθ θ υπθρεςία είναι ςτθ διάκεςι ςασ.  

 
 
 
 
 
 

 

                           Η  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

 

                                                                                                        ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εςωτερικι διανομι: 

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ,  
2.Γραφείο Τφυπουργοφ κ. Δερμεντηόπουλου 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα   
4. Δ/νςθ ΠΟΔΕ  
5. Δ/νςθ πουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ 
6. Δ/νςθ Ανϊτατθσ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ 
7. Δ/νςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθρ. και Νζων Σεχνολογιϊν  
8. Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ & Θρθςκ. Αγωγισ 
9. Δ/νςθ Λειτουργικισ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων  
10. Γραφείο Επικοινωνίασ και Πλθροφόρθςθσ Πολιτϊν 
11. Δ/νςθ Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ Εξετάςεων – Σμιμα Α’ 
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