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     Πειραιάς, 3 Οκτωβρίου 2022 
  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

 ΘΕΜΑ : Εγγραφή εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του 

εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό,  για  το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-23. 

 

Καλούνται οι υποψήφιοι της κατηγορίας, Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων 

υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισάγονται στα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, να καταθέσουν στη 

Γραμματεία του Τμήματός τους οι ίδιοι, ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 4-10-2022 μέχρι και 11-10-2022, κατά 

τις ώρες  10:00 έως 12:00. 

 

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19, οι 
υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, μέσω 
ταχυδρομικής αποστολής με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, στην ταχ. 
διεύθυνση: 
 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Γραμματεία Τμήματος……………….. 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Καραολή & Δημητρίου 80 
185 34 Πειραιάς 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να διαθέτουν οι υποψήφιοι και τα οποία πρέπει να 

καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής, για τον τελικό έλεγχο 

προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, αναφέρονται στην με υπό στοιχεία 

Φ152/120146/Α5/30-09-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: 

΄΄Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την  εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό,  

για  το ακαδημαϊκό έτος 2022-23΄΄, καθώς και στο έντυπο του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: ‘’ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023’’ τα οποία επισυνάπτονται. 

 
Επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται στις ανωτέρω Οδηγίες, θα πρέπει να 
υποβληθούν: 

 Αίτηση εγγραφής (υπόδειγμα 1) 

 Τρεις έγχρωμες (3) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος  

 Η επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα 2). Στην περίπτωση της 

αυτοπρόσωπης προσέλευσης στη Γραμματεία η Υ.Δ. υπογράφεται χωρίς 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Στην περίπτωση αποστολής  των 

δικαιολογητικών είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε ταχυδρομικώς η Υ.Δ.  

απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σε αρμόδια επίσημη 

αρχή της χώρας προέλευσης ή σε ΚΕΠΠ, ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα, ή 

μέσω της υπηρεσίας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses εφόσον ο 

υποψήφιος διαθέτει στο όνομά του κωδικούς Taxisnet και web banking. 

 
 

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας 
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