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ΔΓΓΡΑΦΔ ΠΡΩΣΟΔΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 

 

Οη εγγξαθέο ησλ εηζαγνκέλσλ ζην Τκήκα Τνπξθηθώλ Σπνπδώλ θαη Σύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ Σπνπδώλ 

κε ηελ εηδηθή θαηεγνξία ζνβαξώλ παζήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από 4-11-2019 κέρξη θαη 11-11-

2019, ώξεο 11:00 – 14:00, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο (Γξαγαηζαλίνπ 4, Αζήλα, 3
νο

 όξνθνο) 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αλσηέξσ πξνζεζκία εγγξαθήο είλαη απνθιεηζηηθή θαη όπνηνο δελ εγγξαθεί κέζα 

ζε απηή ράλεη νξηζηηθά ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζηε ζρνιή επηηπρίαο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ απηνπξνζώπσο ή κε λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό 

ηνπο, κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο (παηήζηε εδώ 

γηα ηελ αίηεζε). 

 

Μαδί κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο νη επηηπρόληεο ππνβάιινπλ: 

 

α) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηίηινπ απόιπζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Γεληθνύ 

Λπθείνπ ή ΔΠΑΛ ή πηπρίν ΤΔΔ Β΄ θύθινπ ζπνπδώλ ή ΤΔΛ ή ΔΠΛ) ή πξσηόηππν ηίηιν απόιπζεο 

Λπθείνπ ηεο αιινδαπήο. Σε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη απνιπηήξην ή πηπρίν ζηελ πξσηόηππε 

έθδνζή ηνπ, απηό κπνξεί λ’ απνζπξζεί, όηαλ ν ελδηαθεξόκελνο πξνζθνκίζεη αληίζηνηρν απνδεηθηηθό ή 

θσηναληίγξαθν. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο πξνέξρεηαη από μέλν ζρνιείν, ν ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη επηπιένλ: 

 

i) Βεβαίσζε ηεο νηθείαο αξκόδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ 

ηίηινπ Λπθείνπ, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν ηίηινο Λπθείνπ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο ηνπ 

παξέρεη ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο απηήο. Σηελ ίδηα βεβαίσζε ζα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε γεληθή κέζε βαζκνινγία ηνπ ηίηινπ απόιπζεο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα (0-

20). 

 

ii) Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα μέλν ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθό, ν πξσηόηππνο 

ηίηινο απόιπζεο πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνο από ηελ αξκόδηα εθπαηδεπηηθή αξρή ηεο ρώξαο ζηελ 

νπνία αλήθεη ην ζρνιείν θαη επηπιένλ λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε ηεο νηθείαο ειιεληθήο δηπισκαηηθήο 
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αξρήο κε ηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη ε γλεζηόηεηα ηεο ζεώξεζεο ηνπ ηίηινπ Λπθείνπ από ηελ αξκόδηα 

εθπαηδεπηηθή αξρή ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο. 

 

iii) Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα μέλν ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, ν ηίηινο 

απόιπζεο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλνο γηα ηε γλεζηόηεηά ηνπ από ηελ νηθεία Γηεύζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία επίζεο ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ηε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ απηνύ ζηελ Διιάδα. 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη από μέλε ππεξεζία (ζρνιείν, άιιε εθπαηδεπηηθή αξρή θ.ιπ.) 

πξέπεη λα είλαη α) επηθπξσκέλα γηα ηε γλεζηόηεηα ηεο ππνγξαθήο απηνύ πνπ ππνγξάθεη από 

ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθό ή από δηπισκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρώξαο ζηελ Διιάδα κε 

επηθύξσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο θαη β) κεηαθξαζκέλα από ηελ ειιεληθή 

δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθό ή από ηε Μεηαθξαζηηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο 

Διιάδαο. 

 

β) Υπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν εηζαγόκελνο δειώλεη όηη δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε άιιε Σρνιή 

ή Τκήκα ηεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο. 

 

γ) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ δηαπίζησζεο ηεο πάζεζεο από ηελ αξκόδηα επηακειή 

Δπηηξνπή ηνπ λνζνθνκείνπ, έηζη όπσο θαηαηέζεθε ζηελ επηηξνπή επηινγήο. 

 

δ) Μία (1) θσηνγξαθία ηύπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 


