
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

Παρακαλούμε να μας τα στείλετε σε πρώτη φάση ηλεκτρονικά στο mail@dide-anatol.att.sch.gr 
 

1. Πρωτότυπος Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών (ή πρωτότυπη βεβαίωση σπουδών), με αναλυτική 
βαθμολογία και επίσημα επικυρωμένος :  

 Αν είναι στη λίστα των συμβεβλημένων χωρών, με ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) από την 
χώρα προέλευσης του Τίτλου. 

 Αν δεν είναι στη λίστα των συμβεβλημένων χωρών, θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την 
Ελληνική Πρεσβεία της χώρας προέλευσης και μετά θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του 
Πρέσβη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας [Τμήμα Επικυρώσεων ΥΠΕΞ: Ακαδημίας 3 
(εντός στοάς), τηλ: 2103682040 έως 43, email: cio@mfa.gr]. 

2. Επίσημη μετάφραση στα ελληνικά από: 

 Πιστοποιημένο μεταφραστή (www.gov.gr/επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και 
καθημερινότητα/ επιλογή Μεταφράσεις Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή,/επιλογή 
«Είσοδος στην υπηρεσία»/επιλογή μεταφραστή ανά γλώσσα μετάφρασης και περιοχή.  

 Ιδιώτη δικηγόρο.  
  

3. Βεβαίωση της Πρεσβείας της χώρας προέλευσης του Τίτλου στην Ελλάδα για τη δυνατότητα 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε αυτήν να αναγράφεται ποια είναι η βάση (το 
pass) και ποιο είναι το άριστα στην βαθμολογική κλίμακα της χώρας αυτής ή της συγκεκριμένης 
πολιτείας (state) της χώρας και μετά θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του Πρέσβη από το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας [Τμήμα Επικυρώσεων ΥΠΕΞ: Ακαδημίας 3 (εντός στοάς), τηλ: 
2103682040 έως 43, email: cio@mfa.gr] και στο τέλος επίσημη μετάφρασή της στα ελληνικά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. ΔΕΝ δεχόμαστε πτυχία ξένου Πανεπιστημίου αντί βεβαίωσης πρεσβείας για τη 
δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση. 
2. Δεν απαιτείται η ανωτέρω βεβαίωση όταν αναγράφεται ρητά στον Τίτλο. 
3. Σε περίπτωση που δεν την χορηγεί η Πρεσβεία, δεχόμαστε σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο 
Παιδείας της χώρας προέλευσης ή από το σχολείο της χώρας προέλευσης, επικυρωμένη και 
μεταφρασμένη σύμφωνα με τα ανωτέρω 1 και 2. 
 

4. Ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια παραμονής. 
5. Αν είναι ιδιωτικό σχολείο, απαιτείται βεβαίωση ότι το σχολείο είναι αναγνωρισμένο και ότι 

λειτουργεί νόμιμα από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας προέλευσης με θεώρηση APOSTILLE ή 
από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας προέλευσης ή από την Πρεσβεία της χώρας προέλευσης 
στην Ελλάδα και μετά θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του Πρέσβη από το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Ελλάδας (Τμήμα Επικυρώσεων, Ισόγειο, Αρίωνος 10, Μοναστηράκι) και στο τέλος 
επίσημη μετάφρασή της στα ελληνικά. 
 

6. Αν είναι τεχνικό σχολείο του εξωτερικού, η ισοτιμία χορηγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Λεωφ. Εθν. 
Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, 2ος όροφος, τηλ. 210-2709106,111) και μετά η Υπηρεσία μας χορηγεί τη 
βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας. 
------------------------- 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O φάκελος δε θα γίνεται δεκτός και δε θα χορηγείται αντιστοιχία, αν δεν είναι                             
πλήρη τα δικαιολογητικά. Η απάντηση δίδεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.  

mailto:mail@dide-anatol.att.sch.gr
mailto:cio@mfa.gr
http://www.gov.g/
mailto:cio@mfa.gr


 

 


