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Καλούνται οι επιτυχόντες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με την ειδική κατηγορία   
α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) και β) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-
ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
Ε.Ε., να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας από τη Δευτέρα 23 
Σεπτεμβρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 – 13:00, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.153/142567/Α5/13-09-2019 Υ.Α (Α.Δ.Α.: ΩΨΑΒ4653ΠΣ-
ΘΞΟ), για να  καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για 
έλεγχο από τη Γραμματεία, αίτηση συνοδευμένη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
προκειμένου, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να εγκριθεί και ολοκληρωθεί 
η εγγραφή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 και 8 της υπ’ αριθ. Φ.151/47149/Α5/2016 (Β’ 
820) Υπουργικής απόφασης και Φ.151/82115/Α5/2017 (Β’ 1873), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθ. Φ.151/118482/Α5/2018 (Β’3522) Υπουργική Απόφαση: 
Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να προσέλθουν: 

1. Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας, σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.151/82115/Α5 
(ΦΕΚ 1873 Β’ 2017), προηγούμενων ετών, άρρενες, απόφοιτοι Λυκείων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που υπηρετούσαν τη θητεία τους στην Κύπρο και έχουν 
απολυθεί από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της 
Κυπριακής Πολιτείας. 

2. Οι εισακτέοι με την ως άνω κατηγορία ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 που δεν 
είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, μπορούν να εγγραφούν μέσα στην 
προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική 
κατηγορία, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του. 

 
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 
(Apostille) για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση, είτε Προξενική 
Θεώρηση για τις λοιπές χώρες. 
β) Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων 
σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό 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 εξωτερικού 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 εξωτερικού. Η 
μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με 
άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. 
Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και 
βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. 
Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται 
Βεβαίωση Πρόσβασης με τον γενικό βαθμό.  
γ) 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 Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.  
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                       
(Apostille ) για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση 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 
περιλαμβάνονται στο ν.844/1978 δηλαδή Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιχνεστάιν, 
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 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 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 Σύμβαση 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 
περιλαμβάνονται στο ν.844/1978 δηλαδή Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιχνεστάιν, 
Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σουηδία, Τουρκία και Τσεχία.  



ε) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από 
την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο 
τελευταίες τάξεις 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. 
Η βεβαίωση θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) 
για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση 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 
περιλαμβάνονται στο ν.844/1978 δηλαδή Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιχνεστάιν, 
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) Αλλοδαποί –Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι λυκείου ή 
αντίστοιχου σχολείου χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει στην αλλοδαπή και 
β) Αλλοδαποί –Αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων 
κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή να προκύπτει ότι 
τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων δεν έχει ελληνική καταγωγή 
**Για τις περιπτώσεις α) Αλλοδαποί –Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου 
χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή 
και β) Αλλοδαποί –Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου κρατών – μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή να 
προκύπτει σαφώς ότι κανένας από τους δύο γονείς του δεν έχει ελληνική καταγωγή. 
Η βεβαίωση θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης                          
(Apostille ) για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση 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 
περιλαμβάνονται στο ν.844/1978 δηλαδή Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιχνεστάιν, 
Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σουηδία, Τουρκία και Τσεχία.  
ζ) Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου. 
η) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με 
φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου ή της άδειας παραμονής 
αν ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα.  
ι) 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 και 
iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2017 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 του 
Τμήματος Φιλολογίας. 
vi. Δεν έχει κάνει μηχανογραφικό με την κατηγορία Ελλήνων του Εξωτερικού για 
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
 
 


