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ΠΡΟΣ:
Tι~ΥΡaμ~Qτ<ί" των Tμ~μiιτωyt",y n<ιν,'"ισt~μΙw",
τω"Ai.A .," τω. Α.Ι, Τ.Ε..

Θέμα: ΕΥvραφtζ των ειοαγομι'νων αλ/<>δαπων - αλ/οvενωv και ομογΕνων υποτρόφων ΤΟυ Ελληνικού
ΚράΤους στην τριτοβάθμια ΗπαίδΕυοη το ακαδημα'ίκό /:τος 2022-2023.

ο ν. 2525/1997, όπως τροποποιήθηΚΕ και ισχίοΕΙ, ορίζΕΙ ειδlΚι'~ κατηvoρίες υποψΙjΦlων για εισαγωγή
στηντριτοβάθμια Εκπαίδευοη σε ποσσστά θι'οεων επιπλέον'[ου αριθμού εισαΚΊ£ων. Επιιτλ£ον, σύμφωV<l
με ης διατάξει, των άρθρων 1. 3 και 8 '[ης με αριθ. πρω'[. Φ 151/20049/θ6/2007 j272 Β') Υπουργικής
ΑπόΦαοης. όπως τροποποιηθηκε και Ι"χιJε" ορίζονται οι προϋποθέσεις. τα αν<:χγκαία δικαισλογηηκα
Kαθώ~ και ο '[όπο, κ<:χιο χρόνοι; υποβολής τους.
Ειδικότερα για T<]υ~Ειοαγόμενου, με '[ην ειδικη κατηγορία Των αλλοδαπών _ αλλογενών κ<:χιομογενών
υποφόφων 10υ Eλ/ηνι~oύ KράToυ~ (παρ, 5.Α ~αι 5.Β 10υ άρθρου l1η~ ως ανω απόΦασ'1ς) ιo~ύoυν '[α
ακόλουθα'

• Ω, <φοθεομία ΕγγραΦής για 10 α"αδημα'ίκό /:τος 20Π.20Β αρίζ£Ται το χρονικό διάατημα μέχρι
και την 31" ΟΚΊωβρίου 2022 ούμφωV<l με '[η με αριθ. πρω[. Φ.153/117671/Α5/υ-9-20Π
απόΦαση τη, Υπουργού Παιδείας και θρησ"ευμαΤων «E,σαvων1 ι>λλσδαπών • αλλογενών
υΠOφσφUΙν [ου Ελληνικού ICptirou, Υ,α 'Ο ακαδημαϊκδ [[ος 1011-1023."

• Οι εισαγ6μεναι υπo~ρεoύIITαι να υποβάλουν στη γραμματεία [η~ Σ~oλής ή Τμήμαroς Εισαγωγή,
τους μέσα 010 ανωτέρω woνι~ό διάατημα, OIJTOIφODwnw~ r\ με νόμιμα εξσυσtOδOτημένσ
Εκττρόσωπότους r\ με ταχυδρομucή ι:uιoατoλι\ με συστημένη Επιατολή και απόδΕιξ,! παραλαβής,
αίτηση Εγγραφής, συνοδΕυόμΕνη από τα Εξής δυιαιο:ι.ονητικά,

i) AvτίγραΦo τίτλου απόλυση, από ΛύΚΗΟκα, επίσημη με'[όφραση του '[ίrλoυ.
ii) Βεβαίωση '[ης αρμόδιας Ηπαιδω'[ικής αρχής '[ης oι~είας χώρας για '[η δυναΊό'[ητα wu ιιπ(πρόΦου

νΟ σποιιδάσει σε Πανεπιοτήμιο της χώρας έκδοση, ΤΟυΊίτλου απόλυσης.
iii) ΒΕβαίωση χορήγησης υΠΟ[Ροφίας από το ΥΠΟΙΙΡνείσΕξωtερ ••ών ή ΠαιδεΙα, και Θρησκευμillων,
ίν) Πιστσποιη1ιχό '[ης αρμόδιας αρχής '[η~ οικείας χώρας ή '[ου Ελληνι"ού Υπουργείου Εξωlερ ••ών για

'[ην υπηκοότητα "αι την ~αταγωγιi του υποτρόφσυ "αι [ων γονέων του. Στην περί:rπωση που η
ανωτέρω βεβαίωση δεν δύνα1αι να προσ"ομισθεί αιτο τον υποψήφισ διόη δΕν αδίδε'[αι πλέον
από 1ην αρμόδια αρχή [ης οι"ίας χώρας, μπορεί εναλλακτικά να προσκομισθούν '[α εξής ΙγγροΦα:
ο) πιοτοποιη'[ ••ό oικoγEνεtαKής κατάατασης του ιιποψηφίοιι σro οπσΙο θα ανσΦέρovται "οι
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στοιχεία γΕν/η σης Των γονέων, ή β) πιστοποιητικά γέν/ησης του υποψηΦίου και των γονέων του,
ή γ) αvrίγραφα των διαβατηρ(ων ΤΟυ υnοψηΦ(ου .αι των γονεων του, ή δ) συνδυαομός των
εγγράΦων των ανωτέρω περιm:ώσεων β και γ.

ν) ΠιστσπσιηΗκό της ελληνικής διπλωματικής αρχής στο εξωτερικό nou να πιστσποιεί ότι σ
υπότρσφσς κατσικούσε και διέμενε στο εξωτερικό τουλάχιστον τα τελευταία IIlvre (5) χρόνια πριν
anii το ακαδημαϊκό έτος της επιλογής, npOKEIμtVOUγια ομΟΥενε(ς ιιnΟΤΡόΦσυς.

νί) YneίoeUVIIδήλωση του άρθρου g του Ν,1599/1986 (ιDEK75/ΑΙ στην οπσία ο υπότΡοφος δηλώνει
ότι δεν ε(ναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτσβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος
και ότι δεν έχει αποκτήοει ntuxio αnό Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκnσίδευσης της Ελλάδος
"χοντας εισαχθεί με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτΡόΦων
του Ελληνικού Κράτους.

νίί) Τρεις (3) ΦωτογραΦ(ες τύπου αστυνομικής ταυτόΊητας.
ο Προϋπόθεση εγγραΦής των υΠΟτΡόΦων αλλογενών - αλλοδαπών και αrιoΦoίτων λυκείων ή

σντίστο,χων σχολεΙων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής εΙναι η γνώση της
ελ/ηνu<ής γλώσσας. Αυτό αποδεικνύεται με Βεβαίωση επιπέδου Β2 τσυ Διδιχσκαλείου Νέας
Ελλην,κής Πιώσσrι:ς του Πrι:νεπιστημίoυ ι\θήνrι:ς ή με Πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδσυ ΒΙ του
Σχολε(ου Ελληνικής /λώσσας τσυ Πιχνεπιστημίσυ Θεσσιχλονίκης ή ΠιστσποιηΤ(J(ό επιnέδου ΒΙ !ου
Κέντρου Ελληνικής Πιώσσας. πσυ συνυποβάλλεται με τα δ(J(αιολογητικά της εγγραΦής στη
γραμμrι:τείιx του τμήματος εισrι:γωγής.
Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείτιχ" αν ο εισαγόμενος Εχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό ή κυπριακό
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανο εισαγόμενος έχn τ(τλο αnόλυσης από ξίνο σχολείο
από Τον οπο(ο να προκύmει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί ε>'Ητυχώςκαι στο μάθημα της ελ/ηνικής
γλώσσιχς,
Σε ιτερίπτωση πσιο ο εισαγόμενος δεu ίΧΕΙ αποκτήσΕΙ τηl/ ανωτέρω βεβαίωση, μιτορεΙ να
εν/ραΦεΙ μέσα στην προθεσμία ενγραΦής των νΕσΕισαγόμενων Φοιτητών με την ΟΙΚΕΙαε.δική
κατηγορΙα του επόμΕIΙ<ΙΙΟέτους., ΕΦόσον προηγουμΙνως έχει αποκτήσει τη βεβαΙωση αυτή. Σε
αντΙθετη περίπτωση σ Εισαγόμενος χάνΕΙ το δικαίωμα εγγραΦής του.
Ειδικά οι fItIrurQvrEc τα ακαδημαίκά {τη 1010-101J KCfI101l.1012, wιoooυν να ενVΡαφoύν μΕσα
ornv JrDO"WIlia εwPαψής των νεοι:ισαιισιιΙνων ΨOlτηrών με ml/ ΟΙΚΕίαΕιδ,κd καmvορίa Γου
Επόuεν@ήuε"επQuενσutrοuς,fψQσσν !!ροηνσυιιΙνωςΙΥΟυν αποκτήσει Τη 8ε8αιωση αυτή.

ο Οι ομογενεΙς υπότροΦοι στην περΙΙnωση που κρίνουν ότι δεν γνωρίζουν εΠαρκώς την ελληνική
γλώσσα για παρακολούθηση στο Τμήμα εισαγωγής τους, μπορούν κατά τον Πρώτο χρόνο
εισαγωγή~ τους νΟ παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εΦόσον απσιαήσουν την
σχετική βεβα(ωση εγγράφονται το αμ,σως επόμενσ ακαδημαΙκό .τος.

ο ΤΙτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και y(l/ovrCIl υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκριν,ς ΦωtoαvrΙγραφο από το επικυρωμενο όμω~, απα δικηγόρο, αντίγραΦο του
nρωτοτύπου Krι:ιαπαραιτήτως πρ,πει να συνοδεύονται από επίσημη μετάΦραοή τους στην
ελληνική γλώσσα, η οπο(α θα υποβάλλεται οε απλό ευκρινίς ΦωτοαντίγραΦο από το πρωτότυπο
έγγραΦο ιβλ, και άρθρο 11 ν. 2690/1999 (45 Α'). όπως ,οχ"ει μετά τις τελευτα(ε~ τροποποιι\σεις
τΟυ με το άρθρΌ Ι του ν. 4Ι50/2014 (74 Α") Krι:ιτο άρθρο 24 του ν, 4325/2015(47 ΑΙ κυρίως σε
σχΈση με lIjν υnοβολή ευκρινών ΦωτοαντιγράΦων).

ο Η επΙσημη μετάΦρrι:σή τσυς γίl/εται απ';' αρμόδια κατά νόμο 'Ψχι\ του Υπουργείου Εξωτερικών
(Μητρώο ΠιστοποιημΙνων Μετrι:ΦΡαστώνl ή την Πρεσβεία ι\ ΤΟΠροξενείο της ξένης χώρας στην
Ελλάδα r\ από ελληνική διπλωμαηκή αρχή στο εξωιερικό,
ΣύμΦωνrι: με τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» Ιάρθρσ 36, N,4194/Z013-ιDEK Ζ08/τ,ΑΊ27,09.2013),
μnαΦράσεις ξενόγλωσσων Εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο ιμετά τη 27-09-20131 γίνονται
δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος ίχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από και
προς την οποία μπέφρασε.
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Η επίσημη μετάΦραση όλωv TWv δ'κα,ολονητ,κώυ μπορεί υα νίυει και από f1tUXlOUXOU,
μεταφραστές!στριες του Τμήματος ΞΕυων Γλωσσώυ, ΜετόΦρασης _αι Διερμηυείας του Ιουίου
Παυεπιστημίου με θεώρηση της μετάΦρασης από μέλος της nαvελλήvιας Έυωσης Επαν/ελματιώυ
MετcιΦραστών ιπυχιούχων Ιονίου Πανεπlοτημ,ου.

• ΕπισημιιίυΗΙΙΙ ότι, νια λόΥους εξαιρετικής αυάνκης, όπως παρατεταμέυη θεομηυίιτ, σοβαρή
ιισθέυεια. στράτευση ή αττουοίιι ιπο εξωτερικό, t'Vat δυνατή η εγνραΦή σπσυδαστή Που
καθυστέρησε υα εννραΦεΙ μέοα στις προθεομίες. με αιτιολογημένη απόφαοη του διοικηηκοΟ;
συμβουλίου του τμήματος Πανεπιιπημίωυ, ύστερα από αίτηση του ενδιαΦερόμεvου ΟΉουδαστΙι η
οποία υπσβάλλπαι οε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 1301 ημερώυ από τη ληξη της προθεσμίας
Εγγραφή, και στην οποία εκτίθενται _αι οι λόνοι της καθυστέρησης, Σπσυδαστή, που δεν
εγγράΦηκε DUIEμε τη δlllδικασία αυτής της παραγράΦου. χάυει τσ δικαίωμα εγγραφής για τσ
συνκεκρψέυο ακαδπμα',κό πσ, καθώς και νια τα επόμευα έτη.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όλα τα δικαιολογητικά πσυ εκδίδονται από ξέυη υπηρεσ\α lσχολείο, Uλ/η ε_παιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει
υα Είυα, επικυρωμέυα για τη νvησιότητα της υπονραΦής αυτού πσυ τα υπσγρόφει από ελληυική
διπλωματική αρχη στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξέυης χώρας στην Ελλάδα (ΠροξΕυικη
Θεώρηση) με επικύρωση του Υπουρνείου Εξωτερικώυ της Ελλάδας στο πρωτότυπο
Σε περίΠΤωση πσυ έχει εκδοθεΙ από διπλωματω\ αρχή της αλλσδαπής χώρας που εδρείΙ •• στηυ ημΕδαπή
θα πρέπει υα φέρει επικιφωση από το Υπουρνε'ο Εξωτερικώυ της Ελλάδος, εκτός αυ η δmλωμαΤΙKή αρχη
της χώρας αυηκει στις χώρες ΠΟυ περιλαμβάνονται στΟν Ν.844Ι1978 δηλαδη Αυστρ\α, Βέλγιο, Γαλλίιι.
ΓερμαυΙα, Ελβπ,α, EσtJoυία, Ηυωμέυο Βασιλειο, ΙρλαυδΙα, lσπαν,α, lταλΙα, ΚίΙπρος. Λιχτεστ4ιν.
Λουξεμβούργο, ΜολδαβΙα, Νορβην,α, Ολλανδία. nολωvία. Πορτσναλία, Ρσυμαv\α, ΣσυηδΙα, Τουρ.,α,
Τσεχία και Ρωσ,α.
Δικαιολσνητικά, πισrOπσιηΤΙKα ΟΉουδώv κ.λπ., πσυ έχσυυ εκδσθεΙ από τις χώρες; Αγία Λουκ'α. Αν, θικιΞντιο,
& Γρευαδ,νες, ΆΥισς Μαρίυος, Αν. Μαυρίκιος. Άν'ος ΧριστόΦορος IΣεvτ ΚΙΤζ)&ΝιΞβις, Aζtpμπoίτζάν.
Αλβανία, Αυδόρρα, AvτίyKoυα & Mπαρμπσυvτα, Aρyεvτιυη, ΑρμευΙα, Αυστραλ,α. Αυστρία, Βαυουάτσυ,
Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βόρεια Μοκεδον,ο, Βοσυία και Ερζενοβ,νη, ΒουλναρΙα, Bραζιλlα, Γαλλία, Γερμανία,
Γεωργία. Γουατεμάλα. Γρευάδα, ΔαυίιΙ (δευ συμπεριλαμβάυOVΤαι η Γροιλαvδία κιιι οι Νήσοι Φερόες).
Δομιν,κα, ΔoμινlΚoνή ΔημοκρατΙιΙ, Εκουαδόρ (ισημεριVΌς), ελ ΣιΙλβιΙδcρ. Ελβπ,α, ΕσθουίιΙ, H.n.A.,
Ηυωμέυο Βασίλειο της Μεν. ΒρεΤιΙνίιΙς κα, Βορ_ Ιρλανδ'ιΙς (ΑνΙα Ελενη, ΑυΥκσυιλα. Βερμουδες, ΒρετανικιΞς
Παρθένοι Νησσι, Γιβραλτάρ, Γκέρυοεί, Μσντοερράτ, Νήσος του ΜιΙν, Νησοι Κέιμαν, Νησσι NC1lO, ΓεωΡΥΙα
και Νότιοι Σάντουιτς, Νήσσι Τερκς και Κέικο<;,Νήσσι Φώκλαυτ, ΤζέρσΙί), lαμιΙ-ί"ή (Τζαμάικα). IanWV,a, lυδΙα,
lρλανδ,α, lσλαvδ[α, lanaviCl, lσραηλ, ΙταλΙα, ΚιΙζιΙκστάυ. ΚΙυα lμόvο η διοικητικη ΠΕριΦέρεια του Χουνκ
"OIf'lK κα, του ΜιΙκάο), "ολαμβίιΙ, KCmιI ΡΙκα, ΚοριΞα (Νότιος). Κροατία, κυπρος. Λεσcτο, Λετου,α,
ΛευκορωσΙα, Λιβερ,α, Λιθουαυία, ΛΙΧΤΕνστάιυ,ΛουξεμβοΙΙργο, Μαλάουι. Μάλτα, Μαρό.ο, Μαυροβούυιο.
Μεξικό, Μολδαβία, Μουακό, Mπαρμπαvτoς, Μπαχάμες, Μπαχρέιυ, Μπελ,ζ. Μποτσουάυα, Μπσυρσυντί,
ΜιτραυυιΞι-Νταρουοαλάμ, ΝαμΙμπια, Νέα Ζηλανδ,α. Νήσοι Κου". Νήσοι Μάρσαλ, ΝικαράνουιΙ. NιoUE,
ΝορβηΥίιΙ, Νότιος Αφρικη. ΟλλιΙυδ,α ΙΚάτω Χώρες)lΆΥΙΟΙ;Ευστάθιο" Άγιος Μαρτ,υος. Αρούμιτα, Κουρασαο,
Μπουαίρ, Σάμπαl, Ομάυ, Οvδσuρα. Ουν/αρ,α, ΟυκραυΙα, Ουρουνουάη, ΠανιΙμά" napaYOUlIn, nολωvία,
nOPTOVMia, Πράσιυο Ακρωτήριο, ΡουμαυΙα, Ρωσία, Σαμόα, 1<>0Τόμε & Πρίυσιπε, Σερβ,ιΙ. Σείίχέλλες,
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, ΣουηδΙιΙ, Σουριυαμ. ΤατζlΚιστάν, ΤόγκιΙ. ΤουρκίιΙ. ΤριυιντάVΤ &
Τομπάγκο, ΤσεχίιΙ. ΦιυλιΙυδία, Φίτζι, Χιλή δε χρειάζεtιIΙ νιΙ έχουυ ΕπικυρωΒε, νια 1η νvηoιότητά τσυς από
ελληνική δmλωμαtΙKή αρχή στο εξωτερικό, με τηυ πρoiίπόθεση, όμως, ότι στα έν/ραΦιΙ αυτό θα υιτάρχει
επισημε,ωση, που πρoβλtπoυυ τιι άρθρα 3 και4 της σύμβασης της Χάνης (APOSTlLLEIτης 5ης Οκτωβρίου
1961 από τις αρμόδΙΕς για το σ"οπό αυτό αρχές, ΠΟυουμΦωνα με τις δισrάξεις του άρθρου Ι>της ΙδιιΙ,
ΣύμβιΙσης, υΠΟχΡεώυεται υα ορίσει το κάθε συμβιΙλλόμενο Κράτος.

;



Γι αυτ6, οι υποΨήΦιοι που προοκομίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρ£ς, πρέπει να ζητούν από
την αρμlιδια ιιπηρ""α της χώρας τους να βάζοιιν στο έγνραφο την απαιτούμενη επισημείωση.
nlato,ΙOIηnKi>πΟυ εκδίδοvtαι στιι;xώρ'~ που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση τη~ χάνη~ αλλά η χώρα
μα~ [Υ£ίρει αvtιρρήσ£l~ Υιατην προσχώρησή τσιι~, δηλαδή από το Ουζμπεκιστάν, τη Μογγολία, το n£pou
και το Κιργιστάν (Κιργιζ,α), θα πρΕπΕι να φι'ροιιν ειιικύρωση των Ελληνικών πρaξ£νiΚων αρχων στην
αλλοδαιιή, ως προς το Υνήοιο της ιιιιογραΦής του αλλοδαπου οργανοιι, Η ,πικύρωση y,νεtαι στο
ιιρωτόωπσ και 6χι σ, Φωτστιιπ,α.

Η nΡοfΠΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΤΕΝΙΚΗΣ ιι.IΕΥΘνΝΣΗΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ MAPOYfKA

[σωuρ",ι\ 6<ο.ομ';:
ι. ΓΡαΦείοΥπσορl""
2. ΓΡαΦ.ΥΦυπουρνο"" λ. 'Upl~QU
), Γ,V'.oj Δ."ύflu.ση ΨηΦιακ';'. ,oσfημιΠω., γποδομ';"" "" Ιξ"~o,,",,
4. Δ."ύθ"νοη OρνovWT",\o; .0' Ακοδημσiκή, Αv!imu(ηο;-Τμήμα Δ
,. Δ."oθIJνση Ε(,Τάσε"," ,αι l1ιστΟΠΟ'ήσ<.","-Τμήμα β



Προς:

Θέμα:

Fwlt: 117~78_2022 ΕΥΥΡ"φi:, ,ων εισCΙΓoμrνωναλλοδαπών - αλλΟΥενώνκαι ομΟΥfνώνυποφόφων ,ου [λι.ην,κοί, Κμι,,,',,, στ/ν _.

Θέμα: Fwd: 117978_202.2. ΕγγραΦές Τα/νΕισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών
υποτρόΦων του Ελληνικού κρατους ατην τρnοβάθμια εκπαίδευση ΤΟακαδημα.ίκό έτος
2022-2023.
Από: Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ<rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 30/9/202.2., 9:47 π.μ.
Προς: protocol@uowm.gr
Κοιν.: Τμήμα Ακαδημα"ίκώνΘψάΤα/ν <tacadthem@uowm.gr>

Παρακαλούμε για την ΠΡα/toκόλληση του εισερχομένου.

------- Προωθημένο μήνυμα --------
117978_202.2. Εγγραφές των ΕιΟαγΟμένUJναλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών
υποτρόφων του Ελληνικοό Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαίκό
έτος 202.2-2023.

Ημερομηνία: Fri, 30 Sep 202.2 09:37:18 +0300
Από: Γραφείο ΔΙΗπεραίUJσης γΠΑIΘ::.protocol_out@minedu gov.gr>

info@aeaa.g!> ~rotocol@asfa.g!, L@aua.g~,gina~@aua.g!, rcctor@duth,g[.
rector@uoa.gr, [1resident@eal!.:g[. rector@ionio.g!, redor@aueb.gr,
rector@aegean.gI) ρrγIα nls@uth,8!j f!r.ytanία@α.υοί.8!. [1ry!an@uom.edu.8!j
rectοr@uρatraS.8[. rector@[1anteion.8!j rector@central,tuc,8!, rector@hua.8[,
ί nfo@aspete .ι~, secreta ry_@aeath.g!, redor@mail.ntua.gI) [1rotocol@ihu.edu.g[.
admίn-tρd@ad.aυth.g!, rector@teiath.gr, rector@uniρLgI) rector@uoc.g!j
rector@U0l!.:g!j redor@uowm.gr, aster@mintour.g!j astek@mintour.gr,
rector _office@hmu.gr

Αγαπηιή/έ κυρία/κΙΙριε,

Σας αποστέλλουμε ψηΦιακα υπογεγραμμένο το με αριθμό nPUJI.117978/2022 έγγραΦο του
Υπουργείου Παιδείας και ΘρησκευμάΤUJν(ΥΠΑΙΘ)με Θέμα «ΕγγραΦές των εισαγομένUJν
αλλοδαπών _αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράtoυς στην τριιοβάθμια
Εκπαίδευοη 10 ακαδημα'ίκό έτος 202.2.-2023,».
Επισημαίνεται όπ, σε περίΠΤUJσηπου χρειάζεστε οποιαδήΠΟΤΕδΙΕυκρίνιση, δεν θα πρέπει να
απαντήσεtε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που
αναγράΦovται
στις "Πληροφορίες» ιου εγγράΦου.

Σας ευχαριστουμε πολύ.

Από 10 Γραφείο Διεκπερα\UJοης toυ Τμήματος ΠΡUJΤΟκόλλΟυτου ΥΠΑΙΘ

,10/9/2022. I(J::JHlψ
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mailto:rector@teiath.gr,
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mailto:astek@mintour.gr,
mailto:office@hmu.gr


,
Fwd: 11797Β_2022 Εν/ραφές των ε,σαΥομένων αλλοδαπών. αλλοΥενών κα, σμυΥcvώv""οτρόφων τ"υ Ελληνικού Κράτους στ/ν ο.,

-Συνημμένα:----- -----------------_. """""'" -------

ΕΞΕ-117978 - 2022 - ΕγγραΦέςτων εισαγομένων αλλοδαπών ~αλλογενών και 282 ΚΒ
ομογΕνών υποφόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το
ακαδη.Ρdf

2""ό 2 30/9/2022,10:38".μ.
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