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A. Για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών 
εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β’ ή ΕΠΑΛ Α’, υποβάλλονται τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση εγγραφής, η οποία παρέχεται από την Σχολή. Εφόσον η αίτηση 
αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από 
τον επιτυχόντα πρόσωπο, θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της  
υπογραφής από δημόσια αρχή. 
 
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου ή 
αλλού 
δημοσίου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία 
γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία. 
 
3. Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή 
αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης. 
 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο επιτυχών δεν είναι 

εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα. Εφόσον η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή κατατεθεί από 
νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση 
θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή. 
Σε περίπτωση που από προηγούμενο έτος ο επιτυχών έχει εγγραφεί σε άλλη 
Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, υποβάλλεται 
πράξη διαγραφής από το προηγούμενο τμήμα. 
5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 
 
6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΠΟΤΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί 
από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από τη Δ/νση ΔΕ στην οποία υπάγεται το σχολείο. (Για την 
βεβαίωση πρόσβασης, βλ. Παράρτημα Ι). Το δικαιολογητικό αυτό 

υποβάλλεται μόνο από όσους πέτυχαν από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ -Β΄ (90% και 
10%) 
 

7. Πιστοποιητικό Υγείας, από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην με αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1199/Β΄) 
8. Πιστοποιητικό γέννησης. 
 
B. Για την εγγραφή των επιτυχόντων αλλοδαπών – αλλογενών και 

αποφοίτων 
λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής 
καταγωγής, 
υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας 
του υποψηφίου. 
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2. 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, ή ii) την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα, ή iii) Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Ελλάδας ή από τη Δ/νση ΠΟΔΕ του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας 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. 
3. 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. 
 
4. 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 για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 
 
5. 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.  
6. Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. 
(Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή). 
 
7. Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου. 
 
8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου (VISA) ή της άδειας παραμονής αν ο 
υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα. 
 
9. 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 Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2013 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. 
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 
μαζί με το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο στην αρμόδια Επιτροπή 
Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων 
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αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αλλοδαπών - 
αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. 
μη ελληνικής καταγωγής, την οποία καταθέτουν και στη Γραμματεία ή 
συμπληρώνουν εκ νέου. 
 
10. Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων, εκτός των ανωτέρω, είναι η  
γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του 
Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή 
πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ΄) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η 
βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από 
Κυπριακό σχολείο. 
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν την ανωτέρω βεβαίωση κατά το έτος εισαγωγής 
ολοκληρώνουν την εγγραφή τους μετά την προσκόμιση αυτής μέσα στην 
προθεσμία εγγραφών των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική 
κατηγορία του επόμενου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το 
δικαίωμα εγγραφής του. Ο έλεγχος όμως των δικαιολογητικών που απαιτούνται  
για την ένταξη των υποψηφίων στην ανωτέρω ειδική κατηγορία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και φέτος. 
 
11. Πιστοποιητικό Υγείας, από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην με αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση __________Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1199/Β΄) 
 
12. Πιστοποιητικό γέννησης. Για την επικύρωση και μετάφραση των αλλοδαπών 
εγγράφων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ.__ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική 
αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι: 
- Επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική 
διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα 
(Προξενική Θεώρηση) με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας 
-Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ., που έχουν εκδοθεί από τις 

χώρες: Αγ. 
Βικέντιος & Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα, Αντίγκουα & 
Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βανουάτου, Βέλγιο, Βενεζουέλα, 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γρενάδα, Δανία, Δομινίκα, Δομινικανή 
Δημοκρατία, Εκουαδόρ (Ισημερινός), Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ηνωμένο 
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, Λεσόθο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, 
Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαυρίκιος, Μαυροβούνιο, 
Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπελιζέ, Μποτσουάνα, Μπρουνέι- 
Νταρουσαλάμ, 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, Σαμόα, Σαιντ Κιτς & Νέιβις, Σάντα Λουτσία, Σάο Τόμε & 
Πρίνσιπε, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τόγκα, 
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Τουρκία, Τρινιντάντ & Τομπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία, Φίτζι δεν 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 (APOSTILLE) 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. 

Για την υποβολή και επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26.3.2014): 
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 μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε απλό 
ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που εκδίδει η μεταφραστική υπηρεσία. Τα 
αλλοδαπά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με την αρ.233/2000 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, αυτά 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 έλεγχο των εγγράφων 
κατά τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων. Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, 
ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, περί 
της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και επομένως 
εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. 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. 
Η επίσημη μετάφραση όλων των δικαιολογητικών γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του 
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 
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 την 27-09-2013) γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος 
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από και προς την οποία 
μετέφρασε. 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/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία 
υπάγεται το ξένο σχολείο. Όσα δημόσια έγγραφα της ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που 
έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(π.χ. τίτλοι σπουδών-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π.) υποβάλλονται, γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των 
ακριβών αντιγράφων τους. 
ΚΥΠΡΟΣ: Όσον αφορά τη χώρα μας, δεν απαιτείται περαιτέρω επικύρωση α. για τα 
δημόσια έγγραφά της και β. για τα ιδιωτικά επικυρωθέντα από τις δημόσιες αρχές της 
Κύπρου.__ 


