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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Καπλανών 6,
ημιώροφος από 10.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.), για να εγγραφούν ως εξής:
Α) από την Τρίτη 7/1/2014 έως και την Παρασκευή 10/1/2014, οι επιτυχόντες ΓΕΛ ΕΠΑΛ Α΄ ΕΠΑΛ Β΄.
Β) Την Δευτέρα 13/1/2014 οι επιτυχόντες των ειδικών περιπτώσεων και κατηγοριών, (ΑλλοδαποίΑλλογενείς, Μουσουλμανική μειονότητα Θράκης, άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (άρθρο
35 ν. 3794/2009), τέκνα ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, υιοθετηθέντα τέκνα από τη
Βουλή, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια, πολύτεκνοι επιτυχόντες το ακαδημαϊκό έτος 20112012 ).
Επισημαίνεται ότι οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την
15/01/2014, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η επιλογή συγγραμμάτων από τους φοιτητές, μέσω του
συστήματος « ΕΥΔΟΞΟΣ » .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα
οι ίδιοι (ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) με τα παρακάτω, ανά κατηγορία,
δικαιολογητικά:
Α) ΓΕΛ ΕΠΑΛ Α’- ΕΠΑΛ Β’
 Αίτηση για εγγραφή. 
 Τίτλος απόλυσης (αντίγραφο νομίμως κυρωμένο). 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος-η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της
 Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
 4 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας 
 Μόνο για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β’ αντίγραφο επικυρωμένο της βεβαίωσης πρόσβασης. 

Β) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης,
Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια στα οποία είναι γραμμένοι.
Γ) 1- ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ- ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (Απόφοιτοι Λυκείου εκτός Ε.Ε.)
2- ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. (μη Ελληνικής καταγωγής)
 Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας
του υποψηφίου. 
Βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδοθεί
από i) το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική αρχή της χώρας του, ii) την

Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα, iii) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Ελλάδας ή από τη Διεύθυνση ΠΟΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η
μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0- 20) κλίμακα με άριστα
το 20 και ελάχιστο το 0. Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής
Δημοκρατίας απαιτείται Βεβαίωση Πρόσβασης με το γενικό βαθμό.















Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την
οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος
του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας
αυτής. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την
οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο
αποφοίτησης του υποψηφίου. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται από τους κατόχους
απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη
του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να
έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’
όλη τη διάρκειά του. 
Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να
προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή). 
Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου (VISA), ταυτότητας ή της άδειας παραμονής αν 
ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα.
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος: 
i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα
ii. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
της Ελλάδας
iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας
του έτος 2011 ή προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση
πρόσβασης του τρέχοντος έτους
iv. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
εξωτερικού
v.
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.

Από τη Γραμματεία
Σλαβικών Σπουδών
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές
παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/2009), για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14
α) Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης ή επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής (Απολυτήριο
Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης
Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη
έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο
αποδεικτικό ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
i) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο
πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική
αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της
οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της
θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.
ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο
τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του
σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
επιπλέον:
iii) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας
προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που
κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας
αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου
απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή
κ.λ.π.) πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει
από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην
Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και μεταφρασμένα από την
ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας.
β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη
Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
γ) Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου από την
αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
Φ151/122732/Β6 (Φ.Ε.Κ. 1612/τ.Β΄/4-10-2010) Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.
μετά από ένσταση.
δ) 4 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Από τη Γραμματεία Σλαβικών Σπουδών
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Γνωστοποίηση διατάξεων του αρ. 39 παρ. 29 του Ν.4186/2013 περί
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υιοθετηθέντων τέκνων από τη
Βουλή, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων
Όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις
που αφορούν τα υιοθετηθέντα τέκνα από τη Βουλή των Ελλήνων, μπορούν να προσέλθουν την
περίοδο εγγραφών στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος που επιθυμούν να εγγραφούν
υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:













Αίτηση- Δήλωση επιθυμίας εγγραφής 
Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου 
Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας 
Αποδεικτικό από τη Βουλή των Ελλήνων που να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος
ανήκει στα υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων ανήλικα τέκνα στρατιωτικών και
στελεχών των σωμάτων ασφαλείας πεσόντων κατά την ώρα του καθήκοντος και 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι α) δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη
Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή β) είναι εγγεγραμμένος
σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και θα
προσκομίσει τη βεβαίωση διαγραφής από την εν λόγω σχολή προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.
4 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 
Από τη Γραμματεία Σλαβικών Σπουδών
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων
υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
1. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
2. Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια Εκπ/κη αρχή από την
οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο (2) τελευταίες τάξεις
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τάξεις Δευτεροβάθμιας στο
Εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για κάθε τάξη.
3. Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα, από την οποία να
προκύπτει ο αρχικός τρόπος εγγραφής του υποψηφίου στο Λύκειο αυτό και το σχολείο
προέλευσής του ( η βεβαίωση αυτή ισχύει μόνο στην περίπτωση που η πλήρης φοίτηση
των δύο (2) τελευταίων ετών έγινε στην Ελλάδα).
4. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι
Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη
κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου.
5. Βεβαίωση πλήρους φοίτησης σε όλες τις τάξεις του Λυκείου του Ιερού Κοινού του
Πανάγιου Τάφου Ιεροσολύμων και της τελευταίας τουλάχιστον τάξης του οικείου
Γυμνασίου της Πατριαρχικής Σχολής Σιών (η βεβαίωση αυτή ισχύει αποκλειστικά για
τους κατόχους απολυτηρίου του ομώνυμου Λυκείου).
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι κανένας από τους γονείς του υποψηφίου δεν είναι δημόσιος
υπάλληλος αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή
Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.
7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Ελλάδας με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και
των Ομογενών Υποτρόφων.
8. 4 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η’ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
1. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
2. Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια Εκπ/κη αρχή, από την
οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο (2) τελευταίες τάξεις
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στο εξωτερικό ή σε τρεις (3) τάξεις Δευτεροβάθμιας στο
εξωτερικό, καθώς και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για κάθε τάξη.
3. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να προκύπτει
το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν
αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό
στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.
4. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ισχύει αποκλειστικά και μόνο για
μαθητές – αθλητές που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω (3) Βεβαίωση) για τη συμμετοχή
μαθητών-αθλητών σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας
σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις δύο (2)
τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Ελλάδας με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και
των Ομογενών Υποτρόφων.
6. 4 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3,4,5: ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1. Επικυρωμένος πρωτότυπος τίτλος απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δήμο της χώρας μας από το οποίο να
προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής.
3. Βεβαίωση της αρμόδιας Εκπ/κης ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την
οποία να προκύπτει η χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο
αποφοίτησης και ότι ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης που κατέχει ο υποψήφιος του
παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.
4. Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια Εκπ/κη αρχή από την
οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου τουλάχιστον στις δύο (2)

τελευταίες τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο
εξωτερικό.
5. Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου κατοικούσε
και ασκούσε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα φοίτησης του
υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την
αποφοίτηση του υποψηφίου από το λύκειο.
6. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου
γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα, η
οποία να έχει εκδοθεί από i) τη Δ/νση Π.Ο. .Ε του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ii) από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής iii) από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών και
προξενικών αρχών του εξωτερικού.
Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με
άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τους κατόχους
απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκτήσει και
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή
αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.
8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Ελλάδας με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και
των Ομογενών Υποτρόφων.
9. 4 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική
αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι:
α) Επικυρωμένα πάνω στο πρωτότυπο για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα
υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης
χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ., που έχουν εκδοθεί από τις χώρες: Άγιος
Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα, Αντίγκουα και
Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βανουάτου, Βέλγιο, Βενεζουέλα,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γρενάδα, Δανία, Δομινίκα, Δομινικανή
Δημοκρατία, Εκουαδόρ (Ισημερινός), Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ην. Βασίλειο
Μεγ. Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας, Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ,
Ιταλία, Καζακστάν, Κίνα (μόνο η Διοικητική Περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο),
Κολομβία, Κορέα, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Κύπρος, Λεσόθο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία,
Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μαυρίκιος, Μεξικό,
Μολδαβία, Μονακό, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπελιζέ, Μποτσουάνα, ΜπρουνέιΝταρουσαλάμ, Ναμίμπια, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Κουκ, Νησιά Μάρσαλ, Νιούε, Νορβηγία,

Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Ομάν, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παναμάς, Πολωνία,
Πορτογαλία, Πράσινο Ακρωτήριο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,
Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σαιντ Κιτς και Νέβις, Σαμόα, Σάο Τόμε & Πρίνσιπε, Σάντα
Λουτσία, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τόγκα,
Τουρκία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία, Φίτζι, 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
ης
3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5 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.
β) Μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που
γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
53 του Ν. . 3026/1954.
γ) ΚΥΠΡΟΣ: Όσον αφορά τη χώρα μας, είναι ελεύθερα περαιτέρω επικύρωσης α) τα δημόσια
έγγραφά της και β) τα ιδιωτικά επικυρωθέντα από τις δημόσιες αρχές της Κύπρου.

Από τη Γραμματεία
Σλαβικών Σπουδών

