
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΔΔΕΕΛΛΣΣΙΙΟΟ  
 

ΦΦΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΗΗ  ΕΕΠΠΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΝΝΣΣΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗ  ΓΓΛΛΩΩΑΑ  
 

Η επάξθεηα πξνζόληωλ δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο ρνξεγείηαη ζε Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο 

θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο. 
 

ΑΑ..  ΑΑΠΠΑΑΙΙΣΣΟΟΤΤΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΙΙΚΚΑΑ  
 

1. Αίηηζη ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πξνο ην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, 

Γηεύζπλζε Ιδηωηηθήο Δθπαίδεπζεο, Τκήκα Γ’. 

2. Ανηίγπαθο ξενόγλωζζος ηίηλος ζποςδών ζεωξεκέλν γηα ηε γλεζηόηεηά ηνπ από ην 

κνξθωηηθό αθόινπζν ηεο Πξεζβείαο ή ηα θαηά ηόπνπο πξνμελεία ηεο ρώξαο από ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη ή ηνλ θνξέα πνπ ηα εμέδωζε ή από δηθεγόξν ή όπωο νξίδεηαη από ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο ή λα θέξνπλ ηελ επηζεκείωζε ηεο ζύκβαζεο 

ηεο Φάγεο (APOSTILLE). Βεβαηώζεηο απνηειεζκάηωλ δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 
 Οη παλεπηζηεκηαθνί ηίηινη ηνπ εμωηεξηθνύ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από  

 αληίγξαθν αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο καζεκάηωλ  

 βεβαίωζε από Παλεπηζηήκην θνίηεζεο όηη όιε ε δηάξθεηα ζπνπδώλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ έδξα ηνπ 

ζεωξεκέλα γηα ηε γλεζηόηεηά ηνπο από ην κνξθωηηθό αθόινπζν ηεο Πξεζβείαο ή ηα θαηά ηόπνπο 

πξνμελεία ηεο ρώξαο από ηελ νπνία πξνέξρνληαη. 
 Σηνπο κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο λα πξνζθνκίδεηαη θαη ν βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ. 

 Δθόζνλ ν ηίηινο είλαη παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ ζα πξέπεη λα είλαη γιωζζηθνύ πεξηερνκέλνπ. 

3. Επίζημη μεηάθπαζη ηος ξενόγλωζζος ηίηλος από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δμωηεξηθώλ ή από δηθεγόξν ή από πηπρηνύρνπο κεηαθξαζηέο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (θαη 

ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο καζεκάηωλ, όπνπ απηή απαηηείηαη). 

4. Ανηίγπαθο Απολςηηπίος Ελληνικού Λςκείος ή Εξαηάξιος Γςμναζίος ή Πηςσίος 

Ελληνικού Πανεπιζηημίος ζεωξεκέλν γηα ηε γλεζηόηεηά ηνπ από Γεκόζηα Αξρή. 

Απόθοιηοι Λςκείος ηος Εξωηεπικού 
 Αληίγξαθν Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ζεωξεκέλν γηα ηε γλεζηόηεηά ηνπ από ην κνξθωηηθό αθόινπζν 

ηεο Πξεζβείαο ή ηα θαηά ηόπνπο Πξνμελεία ηεο ρώξαο από ηελ νπνία πξνέξρεηαη. 

 Βεβαίωζε εηζαγωγήο ζε Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ηεο ρώξαο έθδνζεο ηνπ Απνιπηεξίνπ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Βεβαίωζε γλώζεο ηεο Διιεληθήο γιώζζαο. 
 

 Γελ απαηηείηαη αληίγξαθν Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ζε πεξίπηωζε ύπαξμεο ηίηινπ Αλώηαηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο ηεο Αιινδαπήο. 

5. Αζηςνομικό Δεληίο Ταςηόηηηαρ ή άλλο έγγπαθο ανηίζηοισηρ αποδεικηικήρ ιζσύορ: 

α)Απλή επίδειξη ηνπ αλωηέξω Γειηίνπ ή εγγξάθνπ ζε πεξίπηωζε πνπ ε θαηάζεζε ηωλ    

δηθαηνινγεηηθώλ γίλεη ζε Γ/λζε ή Γξαθείν Γ/ζκηαο Δθπζεο ή ΚΔΠ (Οι ανηίζηοισερ ςπηπεζίερ 

οθείλοςν να αποζηέλοςν ζηην Κενηπική Υπηπεζία ηος ΥΠ.Ε.Π.Θ. επικςπωμένο 

θωηοανηίγπαθο ηος ανωηέπω δικαιολογηηικού). 

β)Επικςπωμένο θωηοανηίγπαθο ηος ανωηέπω Γειηίνπ ή εγγξάθνπ ζε πεξίπηωζε πνπ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά απνζηαιινύλ ηαρπδξνκηθώο από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζηελ 

Υπεξεζία καο. 

6. Διπλόηςπο είζππαξηρ ςπέπ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίαρ 50 € από Γεκόζην Τακείν.  
 Πποζοσή: Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηά έληππα παξάβνια ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ή δηπιόηππα 

είζπξαμεο ππέξ δηαθνξεηηθνύ ΚΑΔ 
 

ΒΒ..  ΤΤΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  
 

1. Τα δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε: 

Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ (ΥΠΔΠΘ) 

Γηεύζπλζε Ιδηωηηθήο Δθπαίδεπζεο – Τκήκα Γ’ 

Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, ΤΚ 15180 Μαξνύζη 

ή ππνβάιινληαη απεπζείαο ζην ΥΠΔΠΘ 

(Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Μαξνύζη, Πξωηόθνιιν Υπνπξγείνπ θαη ώξεο 9.00 – 14.00)  

ή ζηηο θαηά ηόπνπο Γ/λεηο θαη Γξαθεία Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ή ζε ΚΔΠ. 

2. Τα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά δελ επηζηξέθνληαη. 

3. Φξόλνο Γηεθπεξαίωζεο: Σαξάληα πέληε (45) εκέξεο 
 

ΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΤΤΚΚΡΡΙΙΝΝΙΙΕΕΩΩΝΝ  
1. Γηεύζπλζε Ιδηωηηθήο Δθπαίδεπζεο – Τκήκα  Γ’ 

Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Μαξνύζη,  γξαθ. 0112-0114  ηει. 210.3442090 θαη 210.3442093     

Καζεκεξηλά 12.00 – 14.30 

2. Γξαθείν Δλεκέξωζεο Πνιηηώλ (ΓΔΠΟ) 

Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Μαξνύζη,  ηει. 210.3442505 - 210.3442506 - 210.3442508  

Καζεκεξηλά 9.00 – 14.00 


