ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019
Οδηγίες για την εγγραφή σε Ιταλικά Πανεπιστήμια, Ακαδημίες Καλών Τεχνών και Ωδεία, στα
ακόλουθα τμήματα:
-

Corsi di Laurea (3 anni)
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni)
Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico (2 anni)
Corsi di specializzazione, Corsi di Master Universitari di I° e di II° livello

Όλοι οι υποψήφιοι των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να
φοιτήσουν στα Ιταλικά Πανεπιστήμια, αρκεί να κατέχουν έναν έγκυρο τίτλο σπουδών
και να περάσουν επιτυχώς τις εισαγωγικές εξετάσεις (όπου αυτό προβλέπεται) στη
σχολή της επιλογής τους.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για τους σκοπούς της έκδοσης του εγγράφου Dichiarazione di Valore, εκτός από τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των πρωτότυπων Πιστοποιητικών (και ενός
απλού φωτοαντίγραφου) που αφορούν την υποχρεωτική εκπαίδευση, ή εναλλακτικά μια
δήλωση από το Λύκειο φοίτησης όπου να βεβαιώνεται πως η εγγραφή στο σχολείο
πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των εννέα ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Οι πρωτότυποι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) και να
είναι μεταφρασμένοι επίσημα στην ιταλική γλώσσα. Το Προξενικό Γραφείο της Ιταλικής
Πρεσβείας στην Αθήνα είναι αρμόδιο για την έκδοση της Dichiarazione di Valore μόνο για τους
Τίτλους Σπουδών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν την αίτηση εγγραφής ή προεγγραφής
(στις Σχολές όπου προβλέπονται εισαγωγικές εξετάσεις) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
απευθείας στο Πανεπιστήμιο της επιλογής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις ημερομηνίες
που καθορίζει αυτόνομα το κάθε Πανεπιστήμιο. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην
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ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ ή και στις
ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων.
Η αίτηση για τη χορήγηση του εγγράφου Dichiarazione di Valore μπορεί να κατατεθεί:
α) αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ιταλίας (τηλ. 210
9538180/190, Πατριάρχου Ιωακείμ 38, 10675, Αθήνα) κατόπιν ραντεβού μέσω της
υπηρεσίας Prenota OnLine (https://www.ambatene.esteri.it).
Το ωράριο για το κοινό είναι το ακόλουθο:
 Δευτέρα 09:00 – 12:30
 Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 12:00
 Τετάρτη 14:00 – 17:30
β) ταχυδρομικά στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα (Σέκερη 2, 10674, Αθήνα)
γ) αυτοπροσώπως στα ακόλουθα Επίτιμα Προξενικά Γραφεία:
 Θεσσαλονίκη (Consolato Onorario), K. Kαραμανλή 47, τηλ. 2310 914050
 Πάτρα (Consolato Onorario), Γερμανού 63, τηλ. 2610 620900
 Κέρκυρα (Consolato Onorario), Βραΐλα 17, τηλ. 26610 37351
 Ρόδος (Consolato Onorario), Αμαράντου 12, Νιοχώρι, τηλ. 224 130 4006
 Ηράκλειο Κρήτης (Vice Consolato Onorario), Ζωγράφου 13, τηλ. 2180 342561
 Βόλος (Vice Consolato Onorario), Αντωνοπούλου 45, τηλ. 24210 30131

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ DICHIARAZIONE
DI VALORE ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ:
-

Laurea (3 anni)
Laurea Magistrale a Ciclo Unico (5 o 6 anni)
1. Διαβατήριο ή Ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες, και μια απλή φωτοτυπία.
2. Αίτηση (Μodello C) πλήρως συμπληρωμένη με κεφαλαίους και λατινικούς
χαρακτήρες.
3. Πρωτότυπο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βαθμολογία πάνω
από 10) επικυρωμένο με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που το πρωτότυπο Απολυτήριο έχει χαθεί ο ενδιαφερόμενος θα
πρέπει:

2

-

να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση περί απώλειας του πρωτοτύπου που θα εκδώσει η
Ελληνική Αρχή,
να ζητήσει από το Λύκειο ή άλλη ισότιμη Σχολή Αποδεικτικό Απολύσεως που θα
αναφέρει ότι: «Εκδίδεται σε αντικατάσταση του πρωτότυπου που χάθηκε όπως
προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση με αρ. …… και ημερομηνία ………. »
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου Απολυτηρίου μεταφρασμένο στα ιταλικά.
5. Μια απλή φωτοτυπία του επικυρωμένου αντίγραφου Απολυτηρίου και της
μετάφρασης.
6. Πρωτότυπη Βεβαίωση Συμμετοχής (πρώην Βεβαίωση Πρόσβασης) με την οποία ο
υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στην επιλογή για την εγγραφή στα Ελληνικά
Πανεπιστήμια για το τρέχον Ακαδημαϊκό ΄Ετος, επικυρωμένη με την σφραγίδα της
Χάγης (Apostille).
7. Μια απλή φωτοτυπία της Βεβαίωσης Συμμετοχής.
8. Πιστοποιητικό από το Λύκειο ή από άλλη ισότιμη Σχολή που θα επιβεβαιώνει την
έκδοση του Απολυτηρίου και της Βεβαίωσης Πρόσβασης και θα αναφέρει τα σχολικά
έτη φοίτησης, χωρίς μετάφραση στα ιταλικά.

Η μετάφραση των δικαιολογητικών στα ιταλικά μπορεί να πραγματοποιηθεί από το
Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από τα
ανωτέρω Επίτιμα Προξενικά Γραφεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
- Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση και στις
μεταφράσεις των δικαιολογητικών με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς είναι
γραμμένο στο διαβατήριο ή την ταυτότητά του.
- Αν ένας υποψήφιος έχει περισσότερες από μια υπηκοότητες, μεταξύ των οποίων και
την ιταλική, οφείλει να προσκομίσει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που να έχει εκδοθεί
από τις ιταλικές Αρχές.
Ημερομηνίες εισαγωγικών εξετάσεων για τα τμήματα με περιορισμένο αριθμό θέσεων σε
εθνικό επίπεδο:
Architettura (Αρχιτεκτονική)

06/09/2018

Professioni Sanitarie (Επαγγέλματα υγείας)

12/09/2018

Professioni Sanitarie (Επαγγέλματα υγείας) - Laurea Magistrale 26/10/2018
Medicina e Chirurgia (Ιατρική)

04/09/2018

Odontoiatria e Protesi Dentaria (Οδοντιατρική)

04/09/2018

Medicina Veterinaria (Κτηνιατρική)

05/09/2018

Medicine and Surgery (Ιατρική) - in inglese

13/09/2018
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Scienze della formazione primaria (Παιδαγωγικά)

14/09/2018

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες
των Πανεπιστημίων της επιλογής σας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ DICHIARAZIONE
DI VALORE ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ:
-

Laurea Magistrale non a Ciclo Unico (2 anni)
Corsi di Specializzazione, Corsi di Master Universitario di I° e di II° livello
1. Διαβατήριο ή Ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες, και μια απλή φωτοτυπία.
2. Αίτηση (Μodello C) πλήρως συμπληρωμένη με κεφαλαίους και λατινικούς
χαρακτήρες.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου Απολυτηρίου ή άλλης ισότιμης Σχολής.
4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πτυχίου, επικυρωμένο με την σφραγίδα της Χάγης
(Apostille) και μεταφρασμένο στα ιταλικά.
5. Δύο απλές φωτοτυπίες του Πιστοποιητικού Πτυχίου και της μετάφρασής του.
6. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, επικυρωμένο με την σφραγίδα
της Χάγης (Apostille) και μεταφρασμένο στα ιταλικά.
7. Δύο απλές φωτοτυπίες του Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας και της
μετάφρασής του.

Η μετάφραση των δικαιολογητικών στα ιταλικά μπορεί να πραγματοποιηθεί από το
Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από τα
ανωτέρω Επίτιμα Προξενικά Γραφεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
- Ο κάτοχος τίτλου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., κτλ.) πρέπει να
προσκομίσει Πιστοποιητικό Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας. Στα
δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: η ημερομηνία
ορκωμοσίας, η διάρκεια σπουδών, η βαθμολογική κλίμακα καθώς και ο βαθμός
επίδοσης για κάθε μάθημα.
- Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση και στις
μεταφράσεις των δικαιολογητικών με λατινικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς είναι
γραμμένο στο διαβατήριο ή την ταυτότητά του.
- Αν ένας υποψήφιος έχει περισσότερες από μια υπηκοότητες, εκ των οποίων και την
ιταλική, οφείλει να προσκομίσει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που να έχει εκδοθεί από
τις ιταλικές Αρχές.
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την εγκύκλιο και τις εγγραφές στα ιταλικά
Πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών δέχεται το κοινό με το
εξής πρόγραμμα:
-

-

Δευτέρα και Τετάρτη στις 12:30: πληροφορίες για Corsi di Laurea, Corsi di Laurea
Magistrale a ciclo unico
Πέμπτη στις 12:30 (κατόπιν ραντεβού): πληροφορίες για Corsi di Laurea Magistrale
non a Ciclo Unico, Corsi di Specializzazione, Corsi di Master Universitario di I° e di II°
livello.

Σε περίπτωση αλλαγών στον τρόπο εισαγωγής στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ενδεχομένως
να τροποποιηθούν οι παρούσες οδηγίες.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Προξενικό Γραφείο της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα
Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ, 38 – 10675 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 9538180 / 190 (καθημερινά 12:30 με 14:00)
Ιστοσελίδα: https://ambatene.esteri.it
E-mail: cancelleria.atene@esteri.it
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Διεύθυνση: Πατησίων 47– 10433 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 5242646
Ιστοσελίδα: https://iicatene.esteri.it/iic_atene/it/
E-mail: studi.iicatene@esteri.it
Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
Διεύθυνση: Αριώνος 10 – 10554 Αθήνα
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/en/citizen-services/translation-service/translation-service.html
Τελευταία ενημέρωση 19/07/2018
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