Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την έκδοση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας και Αναγωγής της βαθμολογίας στην
εικοσάβαθμη κλίμακα της ημεδαπής τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Γενικής
Εκπαίδευσης της αλλοδαπής (αντίστοιχων της Γ΄ τάξης Ελληνικού Γυμνασίου και της
Γ΄ τάξης Ελληνικού Γενικού Λυκείου):
1. Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή πρωτότυπη Βεβαίωση σπουδών, με αναλυτική
βαθμολογία των μαθημάτων, επικυρωμένα με τη σφραγίδα της Χάγης
(APOSTILE), εφόσον προέρχονται από τις χώρες-μέλη της Σύμβασης της Χάγης.
Για χώρες εκτός Χάγης:
Θεώρησή τους από:
• τις Ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της χώρας προέλευσης του
εγγράφου, ή
• την προξενική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση της
υπογραφής από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2. Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών (Απολυτηρίου ή Βεβαίωσης φοίτησης)
από:
(α) δικηγόρο-μεταφραστή της Ελλάδας με θεώρηση της υπογραφής του από τον
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ή
(β) τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ή
(γ) ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης του εγγράφου με επικύρωσή
της από τις Ελληνικές προξενικές αρχές της χώρας αυτής.
3. Για τους Απολυτήριους τίτλους Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους
οποίους δεν αναγράφεται το δικαίωμα πρόσβασης στα Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης στον ίδιο τον τίτλο, απαιτείται επίσης:
Βεβαίωση (με αναγραφή σε αυτήν του Αριθμού Μητρώου του τίτλου):
• του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα
(με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Πρέσβη από το Ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών), ή
• του σχολείου που εξέδωσε τον τίτλο, ή

• του Υπουργείου Παιδείας της χώρας προέλευσης του τίτλου,
όπου να αναφέρονται τα ακόλουθα:
(α) εάν το σχολείο στο οποίο φοίτησε ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι
δημόσιο ή ιδιωτικό, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας
του/της,
(β) ποιο πρόγραμμα σπουδών παρακολούθησε ο/η ενδιαφερόμενος/η και
αναλόγως να μας γνωρίζει τις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας) και τις τάξεις φοίτησης σε αυτές,
(γ) εάν η φοίτηση τού/τής ενδιαφερομένου/νης στο συγκεκριμένο σχολείο ήταν
πλήρης και επιτυχής,
(δ) ο μέσος όρος βαθμολογίας της τάξης ή του απολυτηρίου, καθώς και οι βαθμοί
του άριστα και της βάσης προαγωγής, και
(ε) εάν το συγκεκριμένο απολυτήριο δίνει στον/στην κάτοχό του το δικαίωμα
εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης.

Εάν στον τίτλο σπουδών αναγράφεται η δυνατότητα του/της κατόχου του να
εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο της χώρας προέλευσής του δεν απαιτείται η
προσκόμιση της ανωτέρω Βεβαίωσης.

Για την Βεβαίωση της περίπτωσης (3) απαιτείται-ισχύει ότι και στις ανωτέρω
παραγράφους (1) και (2.α) και (2.β.).

