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Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με τις «Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία  

Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και  αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων 

σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε.»  

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα 

Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών 

αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα 

πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. 

Στις ίδιες ημερομηνίες γράφονται: 

1. Οι εισακτέοι με την ως άνω κατηγορία ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 και 2021-2022 που δεν είχαν 

αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. 

2. Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας Β1, με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη 

θητεία τους στην Κύπρο, μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική 

βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας (Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» ή 

 Πιστοποιητικά Εκπλήρωσης Θητείας). Οι εισαγόμενοι της εν λόγω κατηγορίας εγγράφονται στο τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 

Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται εντός της προθεσμίας εγγραφής του 

επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και 

εντός της προθεσμίας εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας. 

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν ή, 

εναλλακτικά, αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής την αίτηση και 

τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος. Για τα δικαιολογητικά και γενικότερα τη 

διαδικασία εγγραφών μπορούν να ενημερωθούν είτε από τις Γραμματείες των Σχολών / Τμημάτων είτε από 

την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.152/108340/Α5/07-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ8ΨΝ46ΜΤΛΗ-Ξ06). 

Για την εγκύκλιο  εγγραφών πατήστε εδώ. 

 

 
                                                                               

                                                                                          Από  
               τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης  
             του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 
 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/2022_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%A9%CE%9D%CE%A88%CE%A8%CE%9D46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9E06.pdf

