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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Θέµα: Εγγραφή των εισαγοµένων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε την 
 ειδική κατηγορία ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για 
 το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 
 
Καλούνται οι εισαγόµενοι στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, µε την ειδική κατηγορία ατόµων που πάσχουν 
από σοβαρές παθήσεις, να καταθέσουν στη Γραµµατεία του Τµήµατός τους οι 
ίδιοι, ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, προκειµένου να γίνει έλεγχος, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή 
τους. Για τον έλεγχο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι εισαγόµενοι 
µπορούν να προσέρχονται στις Γραµµατείες των Τµηµάτων τους από ∆ευτέρα 4-
11-2019 µέχρι και ∆ευτέρα 11-11-2019 και κατά τις ώρες 9.00-11.00. 

Μαζί µε την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν: 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ 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 
φωτοαντίγραφο. 

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόµενος 
υποβάλλει επιπλέον: 

i) 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). 

ii) 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. 

iii) 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 ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί 
βεβαίωση για τη νόµιµη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα. 

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη 
εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) 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 β) 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 της 
Ελλάδας. 

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την 
αρµόδια επταµελή Επιτροπή του νοσοκοµείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην 
επιτροπή επιλογής. 

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας. 

Κατά την εγγραφή του ο εισαγόµενος επιδεικνύει στη Γραµµατεία της Σχολής ή 
του Τµήµατος το δελτίο της αστυνοµικής του ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο 
έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ηµεροµηνία γέννησης και τα 
ονοµαστικά του στοιχεία. 

Από τη ∆ιεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας 

 


