
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

_____________________________________________________________________ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧITEΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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Οι επιτυχόντες του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 της ως άνω ειδικής 
κατηγορίας, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα 
από το περιβάλλον register.auth.gr (εισαχθέντες του ακαδημαϊκού έτους 
2015-16 ΔΕΝ θα καταχωρήσουν στοιχεία στο σύστημα register.auth.gr 
και θα προσέλθουν απευθείας στη Γραμματεία) και κατόπιν να 
προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων (1ος όροφος 
κτιρίου εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής, ώρες 10.00-12.00), με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου έως 30 
Σεπτεμβρίου 2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί 
τους στη Γραμματεία είναι: 

 Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
συνοδευόμενος από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του 
στην ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου 
σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό. 

 Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχία που έχει εκδοθεί ή από την 
Αυτοτελή Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης, ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΕ.Π.Θ. ή 
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών 
και προξενικών αρχών του εξωτερικού (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε 
περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα.  Η 
μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-
20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. 
Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας απαιτείται Βεβαίωση Πρόσβασης του τρέχοντος 
έτους με το γενικό βαθμό 



Επισημαίνεται ότι οι εισαχθέντες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 
θα προσκομίσουν βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του 
απολυτηρίου τους, η οποία να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο 
Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του ή 
από την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Η μέση γενική 
βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, 
με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της 
οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το 
πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο 
αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε 
Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.  Οι εν λόγω βεβαιώσεις ΔΕΝ 
απαιτούνται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της 
Κυπριακής δημοκρατίας. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει 
την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του και να 
προκύπτει σαφώς ότι κανένας δεν έχει ελληνική καταγωγή. 
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου η 
Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση-
πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητα και η 
καταγωγή των γονέων του υποψηφίου. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της 
οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει 
φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του 
αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο 
μαθητής να έχει παρακολουθήσει α οικεία μαθήματα από την 
έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

 1 φωτογραφία 

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου (VISA) ή της άδειας 
παραμονή αν ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος: 
 Δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην 

Ελλάδα 
 Δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Ελλάδας 
 Δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της 

Ελλάδας το έτος 2014 ή προγενέστερα.  Οι υποψήφιοι κάτοχοι 
απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνουν 
υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος 
έτους 

 Δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του εξωτερικού 

 Έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην 
ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει με την 
εγγραφή του στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της 
εισαγωγής του. 

 



Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων, είναι η γνώση της 
ελληνικής γλώσσας. Αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση του Διδασκαλείου 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου 
Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου ΒΔ 
(Γ’) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.  Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, 
αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο ή τίτλο 
απόλυσης από ξένο σχολείο με τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί 
και εξεταστεί επιτυχώς και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας. 
 
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν την ανωτέρω βεβαίωση κατά το έτος 
εισαγωγής ολοκληρώνουν την εγγραφή τους μετά την προσκόμιση αυτής 
μέσα στην προθεσμία εγγραφών των νεοεισαγομένων φοιτητών με την 
οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου έτους.  Σε αντίθετη περίπτωση ο 
εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του. Ο έλεγχος όμως των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξη των υποψηφίων στην 
ανωτέρω ειδική κατηγορία μπορεί να πραγματοποιηθεί και φέτος. 
 
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που 
καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΑΠΘ, κατά περίπτωση, ύστερα από 
αίτηση τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και 
στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. 
 
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη 
εκπαιδευτική αρχή κλπ) πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα 
της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική 
αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην 
Ελλάδα (Προξενική Θεώρηση) με επικύρωση του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ελλάδας. 
 
 

Από τη Γραμματεία 
 

Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2016 


