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Οδθγίεσ υμπλιρωςθσ Φακζλου 
 

ΜΕΡΟ Ι (ΓΕΝ. ΑΓΩΓΗ) 
 

Α. ΝΕΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 
 
 

Οι υποψιφιοι: 
 
1. Επιδεικνφουν ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δελτίο Σαυτότθτασ ι Διαβατιριο. 
Για τουσ ομογενείσ από τθ Βόρεια Ήπειρο, τθν Κωνςταντινοφπολθ τα νθςιά Κμβρο και Τζνεδο 

που δεν ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια απαιτείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότθτασ Ομογενοφσ (Ε.Δ.Τ.Ο.) ι 
δελτίο ταυτότθτασ αλλοδαποφ με αναγραφι τθσ Ελλθνικισ καταγωγισ, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

Για τουσ υποψθφίουσ που ζχουν ξζνθ υπθκοότθτα και δεν είναι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται βεβαίωςθ από το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ ότι ζχουν αποκτιςει τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ και ότι ζχει 
παρζλκει ζνα ζτοσ από τθν απόκτθςι τθσ. Για τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι μζχρι τθν απόκτθςθ τθσ 
ελλθνικισ ικαγζνειασ με πολιτογράφθςθ, ιταν υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. δεν απαιτείται θ 
παρζλευςθ του ζτουσ για τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. 

 
2. Ρροςκομίηουν ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου 

τίτλου ςπουδών, (βλ. Ραράρτθμα Ι - Απαραίτθτα Τυπικά Ρροςόντα) ςτο οποίο κα αναγράφεται θ 
θμεροχρονολογία και ο βακμόσ κτιςθσ του πτυχίου. 

 
Ειδικότερα για τουσ εκπαιδευτικοφσ πτυχιοφχουσ ιδρυμάτων του εξωτερικοφ απαιτείται: 
i)  Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου ςπουδών ςτο οποίο να αναγράφεται ο 

βακμόσ και θ θμεροχρονολογία κτιςθσ, ςυνοδευόμενο από επικυρωμζνθ μετάφραςθ.  
ii) Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του τίτλου ςπουδϊν με τα απονεμόμενα 

πτυχία από τα Ρανεπιςτιμια τθσ θμεδαπισ. Η εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται κατά περίπτωςθ από τον 
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ) 
*πρϊθν Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)+ ι το 
Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ ι τθν Επιτροπι Ιςοτιμιϊν Σχολϊν Εκπαίδευςθσ Διδακτικοφ 
Ρροςωπικοφ ι τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ 
Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) (πρϊθν ΟΕΕΚ) για τoυσ κλάδουσ ΤΕ01 και ΔΕ01. 

ι 
Πράξθ αναγνώριςθσ επαγγελματικισ ιςοτιμίασ από το Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ 

Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (Σ.Α.Ε.Ρ.) *πρϊθν Συμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ 
Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)+. 

Σθμειϊνεται ότι για τα πτυχία πανεπιςτθμίων τθσ Κφπρου που αναφζρονται ςτο Ρ.Δ. 299/1997 
και αποκτικθκαν πριν τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (01-05-
2004) δεν απαιτείται αντιςτοιχία. 
iii) Απολυτιριο Ελλθνικοφ εξαταξίου Γυμναςίου ι Λυκείου ι ιςότιμου (Ελλθνικοφ) ςχολείου. Πςοι 
δεν ζχουν το απολυτιριο αυτό, απαιτείται να ζχουν βεβαίωςθ ελλθνομάκειασ τθσ επιτροπισ του 
Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ  και Θρθςκευμάτων  του άρκρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για τθν 
πλιρθ γνϊςθ και άνετθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ  Ιςτορίασ  ι  
πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ για τθν άριςτθ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ  «επιπζδου Γ2» ι πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ Κφπρου ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι Μεταπτυχιακό  Τίτλο  τθσ θμεδαπισ ι τθσ Κφπρου ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.  
Διευκρινίηεται ότι το δικαιολογθτικό αυτό απαιτείται και για τουσ υποψθφίουσ των κλάδων ΔΕ και ΤΕ 
(αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμιμα Εϋ). 
 

3. Οι πολφτεκνοι ςυμπλθρϊνουν ςτο αντίςτοιχο πεδίο του θλεκτρονικοφ φακζλου τουσ τον 
Αρ. Μθτρϊου Α.Σ.Ρ.Ε. και επιπλζον θ οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ αναηθτά αυτεπάγγελτα -προσ 
το παρόν- το πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο εγγραφισ. 

Στθν κατθγορία των πολυτζκνων ανικουν : 
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 οι γονείσ τεςςάρων τζκνων, τα οποία είναι ανιλικα ι ςπουδάηοντα ι υπθρετοφν τθ 
ςτρατιωτικι τουσ κθτεία, 

 ο γονζασ χωρίσ ςφηυγο, ο οποίοσ ζχει τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια των τζκνων και είναι 
μόνοσ υπόχρεοσ ςε διατροφι αυτϊν, εφόςον ζχει τουλάχιςτον τρία τζκνα,  

 ο ζνασ από τουσ γονείσ εφόςον κατζςτθ ανάπθροσ εξ οιαςδιποτε αιτίασ ι ανάπθροσ 
πολζμου ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, εφόςον ζχει τουλάχιςτον τρία 
τζκνα.  

 τα απορφανιςκζντα τζκνα αν είναι τουλάχιςτον δφο, ςε περίπτωςθ κανάτου και των δφο 
γονζων απολαμβάνουν τα ευεργετιματα των πολυτζκνων, υπό τουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ.1 του 
άρκρου 6 του ν.3454/2006. 

Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ πολυτζκνων χορθγείται θ ιδιότθτα του πολυτζκνου για 
τουσ ζχοντεσ τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τζκνων από ζναν ι περιςςότερουσ γάμουσ, ι 
νομιμοποιθκζντων ι υιοκετθμζνων, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό 
τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ 
πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ 
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.  

Στα τζκνα αυτά ςυνυπολογίηονται και αυτά με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα 
επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

 

4. Οι γονείσ 2 ανάπθρων τζκνων με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω (οι οποίοι 
εξομοιϊνονται με τουσ πολφτεκνουσ υποψθφίουσ ςυμπλθρϊνουν ςτο αντίςτοιχο πεδίο τον Αρ. 
Μθτρώου Κ.Ε.Π.Α. και τον Αρ. Επιτροπισ για κάκε τζκνο και επιπλζον, θ οικεία Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ αναηθτά αυτεπάγγελτα -προσ το παρόν-το πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 
από το Διμο εγγραφισ. 
 

5. Οι τρίτεκνοι ςυμπλθρϊνουν ςτο αντίςτοιχο πεδίο του θλεκτρονικοφ φακζλου τθν ιδιότθτα 
αυτι και επιπλζον θ οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ αναηθτά αυτεπάγγελτα -προσ το παρόν-το 
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το Διμο εγγραφισ. 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 3 του ν.3454/2006 ςτθν κατθγορία των 
τριτζκνων ανικουν οι γονείσ με τρία (3) παιδιά.  

Οι παροχζσ χορθγοφνται ςε γονζα ι γονείσ που ζχουν τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν 
παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι εκτόσ 
γάμου γεννθκζντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ 
τθσ θλικίασ τουσ ι φοιτοφν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και 
τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι τθσ 
αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 
εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα 
επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

 
6. Οι πάςχοντεσ από ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία, δρεπανοκυτταρικι αναιμία, 

μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία ι ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ ςυμπλθρϊνουν, ςτο αντίςτοιχο πεδίο, 
τον Αρ. Μθτρϊου. Κ.Ε.Ρ.Α. και τον Αρ. Επιτροπισ. 
 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: 
Σφμφωνα με το άρκρο 6 παρ. 7 «Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 

Αϋ) όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Αϋ) και αντικαταςτάκθκε με τθν 
παρ. 2 του άρκρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Αϋ), οι υποψιφιοι δφνανται να προςκομίςουν ςτθν 
οικεία Διεφκυνςθ πιςτοποιθτικά, ςε ιςχφ, και από τισ κάτωκι Υγειονομικζσ Επιτροπζσ: 
1. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι Στρατοφ (Α.Σ.Υ.Ε.) 
2. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι Ναυτικοφ (Α.Ν.Υ.Ε.), 
3. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι Αεροπορίασ (Α.Α.Υ.Ε.) 
4. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και 
5. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. 
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7. Οι ζχοντεσ προχπθρεςία που δεν είναι καταχωριςμζνθ ςτο Ο.Ρ.ΣΥ.Δ. προςκομίηουν 

ςχετικζσ βεβαιϊςεισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. 
 

8. Υποψιφιοι των κλάδων για τουσ οποίουσ απαιτείται Παιδαγωγικι και Διδακτικι Επάρκεια 
προςκομίηουν, εφόςον κατζχουν, ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, Τίτλο 
ςπουδϊν/Ριςτοποιθτικό/Βεβαίωςθ, ςφμφωνα, τα οριηόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ. 

 
 

Β. ΗΔΗ ΤΠΑΡΧΩΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 
 

1. Οι υποψιφιοι, των οποίων οι ιδιότθτεσ χριηουν επικαιροποίθςθσ, καταχωροφν, κατά τα 
ανωτζρω, τα εξισ: 

(α) Ρολυτεκνία, 
(β) Τριτεκνία, 
(γ) Ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία, δρεπανοκυτταρικι αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία 

ι ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ. 
2. Εφόςον επικυμοφν οποιαδιποτε μεταβολι ςτα ιδθ καταχωριςμζνα ςτοιχεία του 

θλεκτρονικοφ φακζλου τουσ ενεργοφν ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα (Μζροσ Ι-Α ςτοιχεία 1-8). 
Τα ςχετικά δικαιολογθτικά των υποψθφίων που ιδθ διακζτουν φάκελο ςτο ΟΡΣΥΔ, 

προςκομίηονται ςε φυςικι μορφι ι αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ 
Εκπαίδευςθσ. Η θλεκτρονικι επικοινωνία των υποψθφίων από και προσ τισ οικείεσ Διευκφνςεισ 
Εκπαίδευςθσ κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο μζςω τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου που οι υποψιφιοι ζχουν δθλϊςει ςτο Ο.Ρ.ΣΥ.Δ.. 
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ΜΕΡΟ ΙΙ (Ε.Α.Ε.) 
Α. ΝΕΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 

 
 
Ρζραν των αναφερομζνων ςτο Μζροσ Ι –Α (ςτοιχεία 1 - 8) οι υποψιφιοι: 
 
1. Ρροςκομίηουν ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ φωτοαντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

που αφοροφν ςτα τυπικά προςόντα ζνταξθσ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν ΕΑΕ, όπωσ αυτά 
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι (ΤΥΡΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ EAE). 

 
2. Οι υποψιφιοι με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, ςυμπλθρϊνουν, ςτο αντίςτοιχο πεδίο 

(67%-80%, 80% και άνω), τον Αρ. Μθτρϊου. Κ.Ε.Ρ.Α. και τον Αρ. Επιτροπισ. 
 
3. Οι γονείσ τζκνων με επ’ αόριςτον αναπθρία 67% και άνω, ςυμπλθρϊνουν, ςτο αντίςτοιχο 

πεδίο, τον Αρ. Μθτρϊου. Κ.Ε.Ρ.Α. και τον Αρ. Επιτροπισ. 
 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: 
Σφμφωνα με το άρκρο 6 παρ. 7 «Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 

Αϋ) όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Αϋ) και αντικαταςτάκθκε με τθν 
παρ. 2 του άρκρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Αϋ), οι υποψιφιοι δφνανται να προςκομίςουν ςτθν 
οικεία Διεφκυνςθ πιςτοποιθτικά, ςε ιςχφ, και από τισ κάτωκι Υγειονομικζσ Επιτροπζσ: 
1. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι Στρατοφ (Α.Σ.Υ.Ε.) 
2. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι Ναυτικοφ (Α.Ν.Υ.Ε.), 
3. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι Αεροπορίασ (Α.Α.Υ.Ε.) 
4. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και 
5. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. 

Επιπλζον, βεβαιϊςεισ πιςτοποίθςθσ ποςοςτοφ αναπθρίασ που ζχουν εκδοκεί από τισ 
Α/βάκμιεσ υγειονομικζσ επιτροπζσ των νομαρχιϊν, τθσ περιφζρειασ ι των φορζων κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ οι οποίεσ λειτουργοφςαν μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ των ΚΕΡΑ (01-09-2011), μποροφν να 
χρθςιμοποιοφνται για κάκε νόμιμθ χριςθ επ’ αόριςτον, αν πρόκειται για επ’ αόριςτον κρίςθ ι 
άλλωσ μζχρι τθν θμερομθνία που λιγει θ ιςχφσ τουσ. 

 

4. Οι κάτοχοι πιςτοποιθτικών επάρκειασ τθσ γνώςθσ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλώςςασ 
(ΕΝΓ) και τθσ Ελλθνικισ γραφισ Braille, προςκομίηουν φωτοαντίγραφα αυτϊν ςτθν οικεία 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Δεκτά γίνονται: 

(i) Ριςτοποιθτικό επάρκειασ ΕΝΓ από τθν Ομοςπονδία Κωφϊν Ελλάδοσ (ΟΜΚΕ). 
(ii) Ριςτοποιθτικό επάρκειασ τθσ Ελλθνικισ γραφισ Braille από το Κζντρο Εκπαίδευςθσ και 

Αποκατάςταςθσ Τυφλϊν (ΚΕΑΤ) Για τθν πιςτοποίθςθ εξειδίκευςθσ ςτθν Ελλθνικι γραφι Braille, 
γίνεται, επίςθσ, δεκτό πιςτοποιθτικό επάρκειασ ςτθν ΕΓΒ από τθ Σχολι Τυφλϊν Βορείου Ελλάδοσ 
«Ο Ήλιοσ», που αποτελεί πλζον παράρτθμα του ΚΕΑΤ Θεςςαλονίκθσ 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Δεν κα γίνουν δεκτζσ και δε κα καταχωριςτοφν βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ ΕΝΓ 
πρϊτου, δεφτερου, τρίτου και τζταρτου ζτουσ (Αϋ, Βϋ, Γϋ και Δϋ κφκλου/επιπζδου) και ενόσ ι δφο 
ι τριϊν εξαμινων εκμάκθςθσ τθσ ΕΝΓ ςτα Ρανεπιςτθμιακά Τμιματα (για τουσ κλάδουσ ΡΕ61 και 
ΡΕ71). Επίςθσ, δεν κα καταχωριςτοφν βεβαιϊςεισ εκμάθησης τθσ γραφισ Braille. 

 
 

Β. ΗΔΗ ΤΠΑΡΧΩΝ ΦΑΚΕΛΟ 
 

1. Οι υποψιφιοι των οποίων οι ιδιότθτεσ χριηουν επικαιροποίθςθσ, καταχωροφν, κατά τα 
ανωτζρω, τα εξισ: 

(α) Ρολυτεκνία, 
(β) Τριτεκνία, 
(γ) Ροςοςτό αναπθρίασ του ιδίου, 
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(δ) Ροςοςτό επ’ αόριςτον αναπθρίασ τζκνου. 
2. Εφόςον επικυμοφν οποιαδιποτε μεταβολι ςτα ιδθ καταχωριςμζνα ςτοιχεία του 

θλεκτρονικοφ φακζλου τουσ ενεργοφν ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα (Μζροσ Ι-Α ςτοιχεία 1-8, 
Μζροσ ΙΙ-Α ςτοιχεία 1-4). 

Τα ςχετικά δικαιολογθτικά, των υποψθφίων που ιδθ διακζτουν φάκελο ςτο ΟΡΣΥΔ, 
προςκομίηονται με φυςικι παρουςία ι αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ 
Εκπαίδευςθσ. Η θλεκτρονικι επικοινωνία των υποψθφίων από και προσ τισ οικείεσ Διευκφνςεισ 
Εκπαίδευςθσ κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο μζςω τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου που οι υποψιφιοι ζχουν δθλϊςει ςτο Ο.Ρ.ΣΥ.Δ.. 

 
 

Για το ςφνολο των αναφερόμενων δικαιολογθτικών, ςθμειώνεται ότι: 
Α. Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ θμεδαπισ: 
Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του 
δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν – άδειεσ – πιςτοποιθτικά – 
βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται (ςτθν περίπτωςθ που προςκομίηονται ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ 
ςε ζντυπθ μορφι) και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ  
Β. Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ: 
Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Υπουργείου 
Εξωτερικϊν ι τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από 
άμιςκο διερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/26.12.1913/0102.1914. Ειδικϊσ, όμωσ, μετά τον νζο 
«Κϊδικα Δικθγόρων» *άρκρο 36, ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τ.Α’)+, από τθν 27-09-2013 και 
μετά, θ μετάφραςθ ξενόγλωςςου εγγράφου από δικθγόρο γίνεται δεκτι μόνον εφόςον ο δικθγόροσ 
βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν οποία μετζφραςε. 
Τα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά (ςτθν 
περίπτωςθ που προςκομίηονται ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπ/ςθσ ςε ζντυπθ μορφι) ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο.  
Γ. Δεν απαιτείται εκ νζου κατάκεςθ βεβαιϊςεων για προχπθρεςίεσ καταχωριςμζνεσ ςτο παρελκόν 
ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρρος/κοφ Ρ.Ε. & Δ.Ε. (ΟΡΣΥΔ) του 
Υπουργείου Ραιδείασ. 

 
 


