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Θέμα: EνγpαΦέ~ των Εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το αKαδημ~ϊKό έτος 2021-2022 με
την.Ειδική κατηγορΙα τωνAλ/oδ~πών-Aλ/oγενών αποΦοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποΦοίτων λυκείων ή
. αντιστοίχων σχολεΙων κρατών-μελών της Ε.Ε.

ΣύμΦωνα με τη με αρ.rιρ~τ. Φ.Ι5ιί20049/Β6/2007 (Β' 272) Υ:Α.; όrιως τρ~πoπoι~θψ:έ και ισχύει,
rιpoβλέπoνται ορισμένες κατηΥορίε.ς υΠOψηΦίιίJν yι~ τους οποίους. ισχύουν ειδικές διατάξεις για την.
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια EKrιαίδευση της χώρι;ις μας.

Α. Στην κάτηγορία ΑΜΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝΕΚΤΟΣΕ.Ε.) υπ:άγονται:

ΑΙ. Οι Αλλοδαποί - ΑλλογενεΙς υποψήφισι απόΦοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου χωρών
εκτός Ευρωπαϊκής Ένώ~η.ς, rιoυ εδρεύει στην ~oδαπή, ο τίτλος του orιoΙoυ τους παρέχει δικαίωμα
εισαγωγής στα π~νεπ:ιστημια της χώρας στην οποία αποΦοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
o~oίας ακολουθεί το σχολείο αrιoΦoίτηση'ι;, εΦόσον: α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηΦΙων
δεν έχει την ελληνική -καταγωγή, και β) έχουν παρακολουθησει με πλήρη Φοίτηση τουλάχιστον τις δίιο ..
τελευταίες τάξεις τόυ λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπης.

Α2. Οι Aλλoδαrιoί - Αλλογενείς υπόψήΦισι απόΦοιτοι" ξέ~oυ σχολείου χωρών εκτός Eυρωrια'ίKής
Ένωσης, rιoυ εδρεύει και λειτo~ργεί νομίμως στην ήμεδαπή, ο τίτλος του orιoΙoυ τους παρέχει δικαίωμα
εισαγωγής στα Πανεπι~ήμια rιoυ εδρεύουν στη χώρα της οποίας το' π:ρόγρ'αμμα ~oυδών ακολουθεί το εν
λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εΦόσον: α)' οι ίδίοι και κανένας αrιό τους δύο τους γονείς δεν έχουν .
"ελληνική καταγωγή και β) έχουν παρακολουθήσει με rιληρη Φοίτηση τ~υλάxιστoν τις δύο τ~λευταίες τόξεις
του λυκείου. Τα ξένα σχολεία της ημεδαrιής θα πρέrιει να είναι αναγν~ρισμένα για τη νομιμότητα
'λειτουργίας τους αrιό τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας EKrιαίδευσης της Ελλάδας στην orιoία υπάγoντc:ιι.

Β. Στην κατηγορίαΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛγKEIΩ~ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. υπάγονται:



Β1. ΟΙ Αλλοδαποί - Αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών -
μελών της Ευρωπα"ίκήςΈνωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή
άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα
Πανεπιστήμια της χώρας από την οποία αποΦοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας
ακολουθεί το σχολείο αποΦοίτησης, εΦόσον: α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηΦίων δεν έχει
την ελληνική καταγωγή και β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες
τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής. Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή
υπάγονται και οι υποψήΦιοι απόΦοιτοι Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν συμμετοχή
στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

Β2. ΟΙ Αλλοδαποί - Αλλογενείς υποψήφιοι απόΦοιτοι ξένου σχολείου κρατών - μελών της
Ευρωπα"ίκήςΈνωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει
δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποΦοίτησης, εΦόσον: α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο
τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή και β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις
δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη
νομιμότητα λειτουργίας τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία
υπάγονται.

ΣύμΦωνα με τα άρθρα 3 και 8 της με αρ.πρωτ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β' 272) γ.Α., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και τη με αριθμ. πρωτ. Φ.153/118467/Α5/21-09-2021 Υπουργική Απόφαση, οι
επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιΧων σΧολείων
κρατών-μελών της Ε.Ε.οΦείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή,
εναλλακτικά, με ταΧυδρομική αποστοΜ της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με
συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαΒός, λόγω των ειδικών συνθηκών που έΧουν προκύΨει από την
πανδημία του cονΙΟ-19, νια έλεΥΧΟστις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας, αίτηση
συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να ενκριθεί και να ολοκληρωθεί η ενγραΦή τους.

ΣύμΦωνα με την με αριθμ. πρωτ. Φ.153/118467/Α5/21-09-2021 Υπουργική ΑπόΦαση,
ορίζεται προθεσμία εγγραΦής των εν λόγω υποψηΦίων για το ακαδημα"ίκό έτος 2021-2022, το χρονικό
διάστημα από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021. (23-09-2021 έως και
30-09-2021).

Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηΦίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής
εγγραΦής.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραΦή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσους εισήχθησαν με την
ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών αποΦοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αλλοδαπών-αλλογενών
αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., αναΦέρονται στις με αριθ.
Φ.151/47149/Α5/2016 (Β' 820), Φ.151/821l5/Α5/2ΟΙ7 (Β' 1873) ,α, Φ.151/1l8482/Α5/2ΟΙ8 (Β' 3522) γΑ,
και είναι τα εξής:

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤιΚΑ.
α) Φωτοαντίγραφο πιστού αντιγράφου τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενο από
ΦωτοαντίγραΦο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου
σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό. Ο απολυτήριος τίτλος θα πρέπει να Φέρει είτε επισημείωση της
ΣΦραγίδας της Χάγης (ApostilIe) για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση όπως
αναΦέρεται στο παράρτημα Επικυρώσεις, είτε Προξενική Θεώρηση για τις λοιπές χώρες.



β) Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που
λειτουργοίιν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του ΥπουΡΥείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των
Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικοίι καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας
σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, η οποία να έχει εκδοθεί από τη
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικοίι. Η
μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο
τοΟ.

Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία
αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας
αυτών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπα'ίκών και Μειονοτικών
Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του
εξωτερικού.
Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ιοοτιμίας
από τις Διευθίινσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται Βεβαίωση Πρόσβασης του
έτους εισαγωγής με τον γενικό βαθμό.

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να
προκίιπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήΦιος του παρέχει τη δυνατότητα
εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Η εν λόΥω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους ΚQ"rόχους
απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τους απόφοιτους ελληνικού σχολείου που εδρεύει
στην αλλοδαπή.
Η βεβαίωση θα πρέπει να Φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille )για τις χώρες που
έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σίιμβαση όπως αναΦέρεται στο παράρτημα Επικυρώσεις, είτε Προξενική
Θεώρηση για τις λοιπές χώρες, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σε χώρα της αλλοδαιιής.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από διπλωματική αρχή της αλλοδαπής χώρας που εδρεύει στην ημεδαπή θα
πρέπει να Φέρει επικύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, εκτός αν η διπλωματική αρχή της
χώρας ανήκει στις χώρες που περιλαμβάνονται στο ν.844/1978 δηλαδή Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιχτεστάιν, Λουξεμβούργο,
Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Τουρκία και Τσεχία.

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να
npoKUmELη χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποΦοίτησης του υποψηΦίου.
Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και
για τους απόφοιτους ελληνικού σχολείου που εδρεύει στην αλλοδαπή.
Η βεβαίωση θα πρέπει να Φέρει την επισημείωση της ΣΦραγίδας της Χάγης (ApostiIIe) για τις χώρες που
έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση όπως αναΦέρεται στο παράρτημα Επικυρώσεις, είτε Προξενική
Θεώρηση για τις λοιπές χώρες, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σε χώρα της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από διπλωματική αρχή της αλλοδαπής χώρας που εδρεύει στην ημεδαπή, θα
πρέπει να Φέρει επικύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, εκτός αν η διπλωματική αρχή της



χώρας ανήκει στις χώρες που rιεριλαμβάνoνται στο ν.844Ι1978 δηλαδή Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιχτεστάιν, Λουξεμβούργο,
Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Τουρκία και Τσεχία.

ε) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας αrιό την οποία να
προκύπτει ότι ο υποΦήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του
αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει rιαραKoλOυθήσει τα οικεία
μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ' όλη τη διάρκειά του.
Η βεβαίωση θα πρέπει να Φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) για τις χώρες που
έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση όrιως αναΦέρεται στο παράρτημα ErιΙKυρώσεις, είτε Προξενική
Θεώρηση για τις λοιπές χώρες, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σε χώρα της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί αrιό διπλωματική αρχή της αλλοδαπής χώρας που εδρεύει στην ημεδαπή, θα
rιρέrιει να Φέρει επικύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, εκτός αν η διπλωματική αρχή της
χώρας ανήκει στις χώρες που περιλαμβάνονται στο ν.844Ι1978 δηλαδή Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Kύrιρoς, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο,
Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Τουρκία και Τσεχία.

στ) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει την καταγωγή του υποψηΦίου και των
γονέων του .
• Για τις περιπτώσεις Α.Ι και Β.Ι να rιρOKύπτει ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων δεν έχει ελληνική
καταγωγή
• Γιατις rιεριmώσεις Α.2. και Β.2 να προκύπτει σαΦώς ότι κανένας από τους δύο γονείς του δεν έχει ελληνική
καταγωγή.
Στην περΙΠΤωση rιoυ η ανωτέρω βεβαίωση δεν δύναται να rιΡOσKOμισθείαπό τον υrιoψήφιo διότι δεν
εκδίδεται πλέον από την αρμόδια αρχή της οικίας χώρας, μτιορεΙ εναλλακτικά να προσκομισθούν τα εξής
έγγραΦα: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηΦίου στο οnοίο θα αναΦέρονται και
στοιχεία γέννησης των γονέων, ή β) nιστοnοιητικά γέννησης του υποΦηΦίου και των γονέων του, ή γ)
αντίγραΦα των διαβατηρίων του υποψηΦίου και των γονέων του, ή δ) συνδυασμός των εγγράΦων των
ανωτέρω nEpιmWOEWVβ και γ.
Η βεβαίωση ή τα πιστοποιητικά, θα nptnEL να Φέρουν την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (ApostiIIe)
για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση όrιως αναΦέρεται στο παράρτημα Επικυρώσεις,
είτε Προξενική Θεώρηση για τις λοιπές χώρες, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σε χώρα της αλλοδαnής.
Σε nερίπτωση που το nροσκομιζόμενο έγγραΦο έχει εκδοθεί από διτιλωματική αρχή της αλλοδαπής χώρας
που εδρεύει στην ημεδαπή, θα πρέπει να Φέρει επικύρωση αnό το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος,
εκτός αν η διπλωματική αρχή της χώρας ανήκει στις χώρες nou περιλαμβάνονται στο ν.844/Ι978 δηλαδή
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, JonaVLa, Ιταλία, Κύπρο,
Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία,
Τουρκία και Τσεχία.

ζ) Δύο μικρού μεγέθους ΦωτογραΦίεςτου υnοψηΦίου.

η} Ευκρινές ΦωτοαντίγραΦο του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράΦου με ΦωτογραΦία που να
πιστοποιεί την ταυτότητα του υnοψηφίου ή της άδειας nαραμονής αν ο υποψήΦιος διαμένει στην Ελλάδα.

ι) Υnεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήΦιος:



ί. δεν είναι απόΦοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
ίί. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και
iίi. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2018 ή προγενέστερα. Οι
υποψήΦιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν
βεβαίωση πρόσβασης του τρεχοντος έτους (έτους εισαγωγής).
ίν. δεν εχει αποκτήσει δια αλληλογραΦίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού.
ν. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα
προσκομίσει για την εγγραΦή του στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της εισαγωγής του.
νΙ Δεν έχει κάνει μηχανογραφικό με την κατηγορία Ελλήνων του Εξωτερικού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση για το ακαδημα'ίκό έτος 2021.2022.

Σημειώνεται ότι οι υποψήΦιοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μαζί με το
ηλεκτρονικό ΜηχανογραΦικό Δελτίο στην αρμόδια Επιτροπή Συγκεντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων
Συμμετοχής και ΜηχανογραΦικών Δελτίων αλλοδαπών-αλλογενών αποΦοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και
αλλοδαπών-αλλογενών αποΦοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., τον οποία
καταθέτουν και στη Γραμματεία ή συμπληρώνουν εκ νέου.

Προϋπόθεση για την εγγραΦή των επιτυχόντων, εκτός των ανωτέρω, είναι η γνώση της ελληνικής
γλώσσας. Αυτό αποδεικνύεται με Βεβαίωση επuιεδoυ 82 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του
Πανεπιστημίου Αθήνας ή με Πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου 82 του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου 82 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που
συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά της εγγραΦής στη γραμματεία του τμήματος εισαγωγής.

Η βεβαίωση αυτη δεν απαιτείται: 1) αν ο ένας εκ των γονέων του εισαγόμενου έχει ελληνική
καταγωγή. Σε περίπτωση που οι εισαγόμενοι της περίπτωσης αυτής, κρίνουν ότι δεν γνωρίζουν επαρκώς την
ελληνική γλώσσα για παρακολούθηση στο τμήμα εισαγωγής τους, μπορούν κατά τον πρώτο χρόνο εισαγωγής
τους να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εΦόσον αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση,
εγγράΦονται το αμέσως επόμενο ακαδημα'ίκό έτος, 2) αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό ή
κυπριακό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3} αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο
από τον οποίο να προκύmει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

Οι επιτυχόντες που δεν εχουν την ανωτέρω βεβαίωση κατά το έτος εισαγωγής ολοκληρώνουν την
εγγραΦή τους μετά την προσκόμιση αυτης μέσα στην προθεσμία εγγραΦών των νεοεισαγόμενων Φοιτητών
με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου έτους. Ειδικά οι επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020.
2020-2021 και 2021-2022, μπορούν να εvveαφούν μέσα στην πρoΊJεσμία εvvραφQς των νεοειααΥομένων
φοιτητών με την οικεία ειδική KarnVOpia του επόμενου ά μElJεπόμεvου έτσυ(, εφόσον προηγουμένως έΧουν
απσΊ<τάσει τη βεβαίωση αυιά. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραΦής του. Ο
έλεvχoς όμως των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξη των υποψηΦίων στην ανωτέρω ειδική
κατηγορία μπορεί να πραγματοποιηθεί και Φέτος.

Για την ολοκλήρωση της εγγραΦής τους οι εισαχθέντες προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ή
Τμήματος εισαγωγής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην καθορισμένη προθεσμία δηλαδή από την
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή
απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραΦή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραΦεί μέσα στις



καθορισμένες προθεσμίες, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικοίι συμβουλίου τσυ τμήματος
Πανεπιστημίου, ίιστερα από αίτηση του ενδιαΦερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραΦής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι
της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε οίιτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράΦου χάνει το
δικαίωμα εγγραΦής για το συγκεκριμένο ακαδημα'ίκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

Με απόΦαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραΦή των επιτυχόντων-εισαγομένων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραΦής. Η απόφαση εΥΥραΦήςανακοινώνεται απ.ό τη Γραμματεία
της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως και αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της
τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβοίιλιο του Πανεπιστημίου. Εάν τσ Πρυτανικό Συμβοίιλιο του
Πανεπιστημίου κρίνει ότι η εγγραΦή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων
δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, τότε
δεσμείιεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραΦής αrιό τους
καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαΦερομένους
και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάκληση της απόΦασης του Υπουργοίι Παιδείας και
Θρησκευμάτων κίιρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηΦίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το μέρος
που αΦορά τη διαγραΦή αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δίιο ακαδημα'ίκά έτη από κάθε
διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια ή Σχολές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήΦιους ό από άλλο εξουσιοδοτημένο
αrιό αυτοίις πρόσωrιo ά. εναλλακτικά, με ταΧυδρομική αrιoστoλή της αίτησης και των δικαιολογητικών των
επιτυχόντων με συστημένη εrιιστoλή και αrιόδειξη rιαραλαBής. λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν
rιΡOKίιΦEΙαπό την rιανδημία του cονΙD-19. ΟΙ υποψήΦιοι θα πρέrιει να πληροίιν τις προϋποθέσεις και να
έχουν τα αrιαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας τους.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤιΚΩΝ
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται αrιό ξένη υrιηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή K.λrι.)

πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραΦής αυτού που τα υπογράΦει από ελληνική
διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή αrιό διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα (Προξενική
Θεώρηση) με Επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στο πρωτότυπο.

Δικαιολογητικά, rιιστOΠOιηΤΙKάσrιoυδών K.λrι.,rιoυ έχουν εκδοθεί αrιό τις χώρες: Αγία Λουκία, Αγ.
Βικέντιος & Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Αγ. Μαυρίκιος, Άγιος ΧριστόΦορος (Σεντ Κιτς)&Νέβις, Αζερμπα'ίτζάν,
Αλβανία, Ανδόρρα, Αντίγκουα & Μπαρμποίιντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βανουάτου,
Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Γουατεμάλα,
Γρενάδα, Δανία (δεν συμπεριλαμβάνονται η Γροιλανδία και οι Νήσοι Φερόες), Δομινίκα, Δομινικανή
Δημοκρατία, Εκουαδόρ (Ισημερινός), Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγ.
Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας (Αγία Ελένη, Ανγκουίλα, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Γιβραλτάρ,
ΓκέρνσεΙ Μοντσερράτ, Νήσος του Μαν, Νήσοι Κέιμαν, Νήσοι Νότιος Γεωργία και Νότιοι Σάντουιτς, Νήσοι
Τερκς και Κέικος, Νήσοι Φώκλαντ, Τζέρσε'ί), Ιαπωνία, lνδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία,
Καζακστάν, κίνα (μόνο η διοικητική περιΦέρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολομβία, Κόστα Ρίκα,
Κορέα (Νότιος), Κροατία, Κύπρος, Λεσότο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν,



Λουξεμβούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μπαρμπάντος,
Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπουρουντί, Μπρουνέι-Νταρουσαλάμ, Ναμίμπια, Νέα
Ζηλανδία, Νήσοι Κουκ, Νήσοι Μάρσαλ, Νικαράγουα, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία (Κάτω
Χώρες}(Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Μαρτίνος, Αρούμπα, Κουρασάο, Μποναίρ, Σάμπα), Ομάν, Ονδούρα,
Ουγγαρία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Παναμάς, Παραγουάη, Πολωνία, Πορτογαλία, Πράσινο Ακρωτήριο,
Ρουμανία, Ρωσία, Σαμόα, Σάο Τόμε & Πρ{νσιπε, Σερβία, Σεϋχέλλες, FXR.Q.M., ΣλοβακΙα, Σλοβενία,
Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τατζικιστάν, Τόγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ & Τομπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία,
Φίτζι, Χιλή δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο
εξωτερικό, με την προϋπόθεση, όμως, ότι στα έγγραΦα αυτά θα υπάρχει επισημείωση, που προβλέπουν τα
άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTlLlE)της 5ης Οκτωβρίου 1961 από τις αρμόδιες για το σκοπό
αυτό αρχές, που σύμΦωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το
κάθε συμβαλλόμενο Κράτος.

Γι' αυτό, οι υποΨήΦιοι που προσκομίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρες, πρέπει να ζητούν
από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας τους να βάζουν στο έγγραΦο την απαιτούμενη επισημείωση.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά
η χώρα μας εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους, δηλαδή από το Ουζμπεκιστάν, τη Μογγολία, το
Περού και το Κιργιστάν (Κιργιζία), θα πρεπε ι να Φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην
αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραΦής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο
και όχι σε Φωτοτυπία.

Για την υποβολή και επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 1 του ν.4250/2014 (Α' 74):
Τίτλοι. πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποΒάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινές ΦωτοαντίγραΦο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραΦο του πρωτοτύπου και
απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάΦρασό τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα
υποΒάλλεται σε απλό ευκρινές ΦωτοαντίγραΦο από το πρωτότυπο που εκδίδει η μεταΦραστική υπηρεσία ή
δικηγόρος της ημεδαπός ό πτυΧιούχος μεταΦραστός του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, η επίσημη μετάΦραση όλων των δικαιολογητικών γίνεται καταρχήν από αρμόδια κατά
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (ΜεταΦραστική υπηρεσία ΥΠ.ΕΞ.)ή αrιό την ελληνική διπλωματική
αρχή στο εξωτερικό. ΣύμΦωνα με τον νέο ((Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν.4194/2013.ΦΕΚ
208{Τ.Α,/27.09.2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράΦων που γίνονται από δικηγόρο (μετά τη 27-09-2013)
γίνονται δεκτές εΦόσον σ δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από και
προς την οποία μετέΦρασε. Γίνονται επίσης δεκτές μεταφράσεις που έχουν γίνει από πτυχιούχο μεταφραστή
του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της μετάΦρασης από μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών
Μεταφραστών mυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τα αλλοδαπά έγγραΦα, τα οποία, σύμΦωνα με την αρ.233/2ΟΟ0 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., για να
γίνουν δεκτά από τις ελληνικές διοικητικές αρχές, θα πρέπει να Φέρουν στο πρωτότυπο την επισημείωση της
Σύμβασης της Χάγης ή την Προξενική θεώρηση, υποβάλλονται στη Διοίκηση σε απλό, ευκρινές
ΦωτοαντίγραΦο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο. αντίγραΦο του πρωτοτύπου.

Δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα
γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες
έχουν την ευθύνη για τον έλεvxο των εγγράΦων κατά τη διαδικασία εννραΦής των επιτυχόντων.

Τονίζεται ότι η υποΒολή απλών. Ευανάγνωστων ΦωτοαντιγράΦων, επέΧει θέση υπεύθυνης δόλωσης
του υποψηΦίου, ΠΕρί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων ΦωτοαντιγράΦων και επομένως
εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του N.1S99/1986.



Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα
ΦωτοαντίγραΦα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και
που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εΦόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική
διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραΦα αυτά,
ανακαλείται αμέσως.

Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα πρέπει να
είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και τη νομιμότητα λειτουργίας των σΧολείων αυτών από τη Δ!νσο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάΥεται το ξένο σχολείο.

Όσα δημόσια έγΥραΦα της ημεδαπής. δηλαδή έγγραΦα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου και ευρίιτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π.)
υποβάλλονται, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή ΦωΤOαVΤίγραΦατων πρωτοτύπων εγγράφων ή
των ακριβών αντιγράΦων τους

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Οι απόΦοιτοι ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές

• Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικοίι που έχουν αποκτηθεί δι'
αλληλογραΦίας. Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για
την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες
τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19.

Η προϊΠΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣΔIΕγΘΥΝΣΗΣ

KAΛOMOIPA ΜΑΡΟΥΓΚΑ

εσω«ρ\κή Δισ.voμή:
1. [ραΦεΙο κ.YπoυΡν0iι
2. Γενυ<ήΔ/νση Aν\ιlτCιτης εκπ/σης
3. Γενική Δ/νση ΨΙΥΕ
4. Δ!νοη Ανόπτνξης Πληροφοριακων Συστημάτων
S. Δ/νση εξετάσεων οαι Πιστοποιήσεων Ι Τμήμα Β'
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