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Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
δίδονται στη δημοσιότητα τα ονόματα των εισαγόμενων με τις ειδικές κατηγορίες των
αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων
Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους
ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό
και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) στην
ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr

Οι εγγραφές των εισαγόμενων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες, στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από 12-9-2011 μέχρι και 30- 9 -2011, με
την προϋπόθεση ότι πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται θα προσκομίζουν και τη
βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον
επιπέδου Β2 (Γ΄) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Όσοι δεν κατέχουν την ανωτέρω βεβαίωση ή το πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής γλώσσας
ολοκληρώνουν την εγγραφή τους μετά από την προσκόμιση αυτών μέχρι και το επόμενο της
εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται.Τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί με τις Οδηγίες για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών: α) αλλοδαπών-αλλογενών
(αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ.) κα β) αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων
κρατών-μελών της ΕΕ μη ελληνικής καταγωγής και θα κατατεθούν από τους ίδιους τους
υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη γραμματεία της σχολής
επιτυχίας, προκειμένου να γίνει ο έλεγχός τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
Οι Σχολές και τα Τμήματα εισαγωγής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδουν
βεβαίωση εισαγωγής προκειμένου οι εισαχθέντες να την προσκομίσουν στις αρμόδιες αρχές
για την χορήγηση άδειας παραμονής για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.
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