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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 

 
                Οι ειδικζσ κατθγορίεσ και οι προχποκζςεισ ζνταξθσ ς' αυτζσ των Ελλινων του εξωτερικοφ και 
των τζκνων Ελλινων υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτο εξωτερικό ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικ. 
Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β’) όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ με αρικ. 
Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 556/Βϋ), Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636/Βϋ) και Φ.151/121021/Β6/2009 
(ΦΕΚ 2216/Βϋ), διόρκωςθ ςφάλματοσ (ΦΕΚ 2282/Βϋ), Φ.151/19155/Β6/2010 (ΦΕΚ 220/Βϋ), 
Φ.151/77347/Β6/2010 (ΦΕΚ 1088/Βϋ), Φ.151/41977/Β6/2011 (ΦΕΚ 832/Βϋ), Φ.151/64998/Β6/2011 
(ΦΕΚ 1307/Βϋ) και Φ.151/79076/Β6/2012 (ΦΕΚ 2153/Βϋ και διόρκωςθ ςφάλματοσ ΦΕΚ 2244/Βϋ), 
Φ.151/61567/Α5/2015 (ΦΕΚ 814/Β’), Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ 2954/Β’), Φ.151/47149/Α5/2016 
(ΦΕΚ 820/Β’ και διόρκωςθ ςφάλματοσ 1126/Β’),  Φ.151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ 1092/Β’), 
Φ.151/145949/Α5/2016 (ΦΕΚ 2991/Β’), Φ.151/220830/Α5/2016 (ΦΕΚ 4515/Β’), Φ.151/82115/Α5/2017 
(ΦΕΚ 1873/Β’),  Φ. 151/223489/Α5/2017 (4632/Β’),   Φ. 151/118482/Α5/2018 (3522/Β’) και  
Φ.153/107360/Α5/03-07-2019  όμοιεσ αποφάςεισ. 
                Σθμειϊνεται ότι οι υποψιφιοι όλων των αναφερόμενων κατθγοριϊν δεν ζχουν δικαίωμα 
ειςαγωγισ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ με τισ διατάξεισ αυτζσ αν ζχουν ιδθ ειςαχκεί με τισ εν 
λόγω ειδικζσ κατθγορίεσ κι ζχουν αποκτιςει πτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 
 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1. 
ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚOΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

 
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

 
       Στθν ειδικι αυτι κατθγορία υπάγονται οι υποψιφιοι για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 
τθσ Ελλάδασ οι οποίοι ζχουν αποκτιςει απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου που λειτουργεί ςτο εςωτερικό 
ι εξωτερικό, ι ξζνου ςχολείου που λειτουργεί ςτο εςωτερικό εφόςον πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ: 

α) Ο ζνασ τουλάχιςτον από τουσ γονείσ του υποψθφίου να είναι Ζλλθνασ, να κατοικοφςε και να 
διζμενε μόνιμα ςτο εξωτερικό τουλάχιςτον δφο (2) πλιρθ ζτθ κατά τθν τελευταία δεκαετία πριν 
από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ του υποψθφίου για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ τθσ Ελλάδασ. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι ορφανόσ και από τουσ δφο γονείσ ιςχφουν μόνο οι 
προχποκζςεισ του εδαφίου βϋ που ακολουκεί. 

β) Ο υποψιφιοσ να ζχει αποκτιςει τίτλο Ελλθνικοφ Λυκείου, με πλιρθ φοίτθςθ ςτισ δφο (2) 
τελευταίεσ τάξεισ ςε Ελλθνικό Λφκειο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό ι ςε τζςςερισ (4) τουλάχιςτον 
τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε Ελλθνικό ι αντίςτοιχο ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο 
εξωτερικό. 

γ) Στθν ίδια κατθγορία εντάςςονται και τα τζκνα Ελλινων του Εξωτερικοφ που κατζχουν απο-
λυτιριο Λυκείου τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Κφπρο και ζχουν πλιρθ φοίτθςθ ςε τουλάχιςτον 
τζςςερισ  (4) τάξεισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε ξζνο ι ελλθνικό ςχολείο που λειτουργεί ςτο Εξωτερικό. 

Στθν ειδικι αυτι κατθγορία εντάςςονται και οι Ζλλθνεσ που αποκτοφν απολυτιριο από το Λφκειο 
του Ιεροφ Κοινοφ του Ρανάγιου Τάφου Ιεροςολφμων μετά από πλιρθ φοίτθςθ ς’ όλεσ τισ τάξεισ του 
Λυκείου αυτοφ και εφόςον ζχουν φοιτιςει και ςτθν τελευταία τουλάχιςτον τάξθ του οικείου 
Γυμναςίου τθσ Ρατριαρχικισ Σχολισ Σιϊν. Για τουσ υποψθφίουσ τθσ περίπτωςθσ αυτισ δεν απαιτείται 
θ προχπόκεςθ αϋ. 

Στθν ειδικι αυτι κατθγορία δεν μποροφν να υπαχκοφν οι απόφοιτοι ελλθνικϊν λυκείων τζκνα 
Ελλινων υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςε ελλθνικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςτο εξωτερικό ι ςε διεκνείσ 
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οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ Ελλάδα, οι οποίοι αποτελοφν ξεχωριςτι ειδικι κατθγορία 
ζςτω κι αν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ Κατθγορίασ 1. 

 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ 

 
Οι υποψιφιοι, ςε περίπτωςθ επιτυχίασ υποβάλλουν ςτισ Γραμματείεσ των Σχολϊν ι Τμθμάτων 

επιτυχίασ τουσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν το δικαίωμα υπαγωγισ τουσ ςτθν 
ειδικι κατθγορία. Θ Γραμματεία τθσ Σχολισ ι του Τμιματοσ επιτυχίασ  κα προβεί ςτον ζλεγχο για τθν 
πλθρότθτα και τθ νομιμότθτά τουσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ ςτισ θμερομθνίεσ 
που ορίηονται. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ, είτε κατά τον ζλεγχο, είτε μετά τθν εγγραφι κατά 
οποιονδιποτε τρόπο, ότι δεν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ, 
λόγω υποβολισ ψευδϊν ι μθ νομίμων δικαιολογθτικϊν, οι ειςαχκζντεσ διαγράφονται με απόφαςθ 
του τμιματοσ ι τθσ ςχολισ και αποκλείονται κατά τα δφο (2) επόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ από κάκε 
διαδικαςία ειςαγωγισ ςε όλα τα τμιματα και τισ ςχολζσ. 
Τα δικαιολογθτικά που υποχρεοφνται να υποβάλoυν οι επιτυχόντεσ ςτισ Γραμματείεσ των ςχολϊν ι 
τμθμάτων ειςαγωγισ τουσ είναι τα παρακάτω: 
 

1) Tίτλοσ απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
2) Τρεισ (3) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
3) Βεβαίωςθ του οικείου ςχολείου επικυρωμζνθ από τθν αρμόδια εκπαιδευτικι αρχι από τθν 

οποία να προκφπτει θ πλιρθσ φοίτθςθ του υποψθφίου ςτισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό ι ςε τζςςερισ (4) τάξεισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό, κακϊσ και το αντίςτοιχο ζτοσ φοίτθςθσ για κάκε τάξθ. 
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ4ο). 

Θ φοίτθςθ για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ κεωρείται πλιρθσ όταν ο μακθτισ 
παρακολοφκθςε τα μακιματα τθσ αντίςτοιχθσ τάξθσ από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ 
και κακ' όλθ τθ διάρκειά του. Θ προχπόκεςθ αυτι πλθροφται και ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
μακθτισ ζκανε εγγραφι ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 31 Οκτωβρίου και για τισ 
χϊρεσ τθσ Ν. Αφρικισ, τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Λατινικισ Αμερικισ μζχρι τζλοσ Φεβρουαρίου . 

Ππου γίνεται αναφορά φοίτθςθσ ςε τάξεισ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο 
εξωτερικό εννοοφνται τάξεισ αντίςτοιχεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του εκπ/κοφ 
ςυςτιματοσ τθσ Ελλάδασ και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ τάξεων 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό με τισ τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  ςτθν 
Ελλάδα από τθ Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Ευρωπαϊκϊν και 
Μειονοτικϊν Σχολείων του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ 
Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ των 
Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ. 

Βεβαιϊςεισ αντιςτοιχίασ τάξεων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό με τισ τάξεισ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  ςτθν Ελλάδα, δεν απαιτοφνται για τουσ υποψθφίουσ που ζχουν 
φοιτιςει ςε δθμόςια ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Κυπριακισ δθμοκρατίασ, 
τα οποία είναι ιςότιμα προσ τα αντίςτοιχα ςχολεία τθσ θμεδαπισ. 

4) Στθν περίπτωςθ που θ πλιρθσ φοίτθςθ των δφο (2) τελευταίων ετϊν ζγινε ςτθν Ελλάδα, 
απαιτείται απαραίτθτα και βεβαίωςθ του Λυκείου αποφοίτθςθσ που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, 
από τθν οποία να προκφπτει ο αρχικόσ τρόποσ εγγραφισ του υποψθφίου ςτο Λφκειο αυτό και 
το ςχολείο προζλευςισ του  (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 5ο). 
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5) Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ μασ ι άλλο επίςθμο ζγγραφο, από το 
οποίο να προκφπτει ότι ο ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου είναι Ελλθνικισ 
καταγωγισ και βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ από τθν οποία να 
προκφπτει ότι είναι μόνιμοσ κάτοικοσ εξωτερικοφ επί δφο (2) τουλάχιςτον ζτθ κατά τθν 
τελευταία δεκαετία πριν από τθν υποβολι  τθσ αίτθςθσ του υποψθφίου (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1ο) 

6) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι κανζνασ από τουσ δφο τουσ γονείσ δεν είναι υπάλλθλοσ του Ελλθνικοφ 
κράτουσ αποςπαςμζνοσ ςε ελλθνικι δθμόςια υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνι 
Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα. Σε περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων ι 
κανάτου του ενόσ εκ των δφο γονζων θ μόνιμθ κατοικία ανατρζχει ςτον γονζα που διαμζνει 
ςτο εξωτερικό ανεξάρτθτα  από τθν καταγωγι του. 

 
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν ίδια κατθγορία υπάγονται και τα τζκνα Ελλινων του Εξωτερικοφ που 

κατζχουν απολυτιριο Λυκείου τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Κφπρο και ζχουν πλιρθ φοίτθςθ ςε 
τουλάχιςτον τζςςερισ (4) τάξεισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε ξζνο ι ελλθνικό ςχολείο που λειτουργεί ςτο 
Εξωτερικό. Για τουσ εν λόγω υποψθφίουσ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται προκειμζνου να 
υπαχκοφν ςτθν ανωτζρω ειδικι κατθγορία είναι τα προαναφερόμενα εκτόσ των βεβαιϊςεων με τθν 
αρικμθτικι ζνδειξθ (3) και (4). Αντί αυτϊν, προβλζπονται οι ακόλουκεσ βεβαιϊςεισ: 

 
1)Βεβαίωςθ του οικείου ςχολείου επικυρωμζνθ από τθν αρμόδια εκπαιδευτικι αρχι από τθν 
οποία να προκφπτει θ πλιρθσ φοίτθςθ του υποψθφίου ςτθν τελευταία τάξθ Λυκείου τθσ 
Κυπριακισ   Δθμοκρατίασ ςτθν Κφπρο και ςε τζςςερισ (4) τάξεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ςτο εξωτερικό, κακϊσ και το αντίςτοιχο ζτοσ φοίτθςθσ για κάκε τάξθ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 4ο). 
Θ φοίτθςθ για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ κεωρείται πλιρθσ όταν ο μακθτισ 
παρακολοφκθςε τα μακιματα τθσ αντίςτοιχθσ τάξθσ από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ 
και κακ' όλθ τθ διάρκειά του. Θ προχπόκεςθ αυτι πλθροφται και ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
μακθτισ ζκανε εγγραφι ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 31 Οκτωβρίου. 

Ππου γίνεται αναφορά  φοίτθςθσ ςε τάξεισ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό 
εννοοφνται τάξεισ αντίςτοιχεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του εκπ/κοφ ςυςτιματοσ 
τθσ Ελλάδασ και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωςη αντιςτοιχίασ τάξεων δευτεροβάθμιασ 
εκπαίδευςησ ςτο εξωτερικό με τισ τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα από τθ 
Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Ευρωπαϊκϊν και 
Μειονοτικϊν Σχολείων του Υπουργείου  Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ 
Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ 
των Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ. 
2)Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ οικείασ χϊρασ, από τθν 
οποία να προκφπτει ότι  το πρόγραμμα ςπουδϊν που ακολουκεί το ςχολείο αποφοίτθςθσ είναι 
πρόγραμμα ςπουδϊν λυκείων τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και ότι ο τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ που κατζχει ο υποψιφιοσ του παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ ςε 
Ρανεπιςτιμια τθσ Κφπρου. (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 7ο). 

 
Για τθν επικφρωςθ των δικαιολογθτικϊν βλζπε τθν παράγραφο «ΕΓΚΥΟΤΘΤΑ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ». 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2. 
ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΠΑΜΕΝΩΝ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΔΗΜΟΙΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ Ηϋ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΜΕΣΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ  
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

 
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

 
Στθν ειδικι αυτι κατθγορία υπάγονται οι υποψιφιοι για ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

τθσ Ελλάδασ οι οποίοι ζχουν αποκτιςει απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου που λειτουργεί ςτο εςωτερικό 
ι εξωτερικό, ι αντίςτοιχου ξζνου ςχολείου που λειτουργεί ςτο εςωτερικό, εφόςον πλθροφν τισ εξισ 
προχποκζςεισ: 

α) Ο ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου να είναι Ζλλθνασ υπάλλθλοσ και να 
αποςπάςκθκε ςε  Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο 
μετζχει και θ Ελλάδα,  τουλάχιςτον για δφο (2) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ, τα οποία πρζπει να 
ςυμπλθρϊνονται μζχρι το τζλοσ του ζτουσ αποφοίτθςθσ για τισ περιπτϊςεισ των υποψθφίων που 
οι γονείσ τουσ αποςπϊνται κατά τθ διάρκεια φοίτθςισ τουσ ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του Λυκείου. 

β) Ο υποψιφιοσ να ζχει αποκτιςει τίτλο Ελλθνικοφ Λυκείου, με πλιρθ φοίτθςθ ςτισ δφο (2) 
τελευταίεσ τάξεισ του Λυκείου ςε Ελλθνικό Λφκειο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό ι ςε τρεισ (3) 
τουλάχιςτον τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε ελλθνικό ι αντίςτοιχο ξζνο ςχολείο που 
λειτουργεί ςτο εξωτερικό κατά τθ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ του γονζα του. 

Στθν ειδικι αυτι κατθγορία υπάγονται και οι υποψιφιοι απόφοιτοι Ελλθνικοφ Λυκείου, που 
λειτουργεί ςτο εξωτερικό, οι οποίοι φοίτθςαν ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ ςτο Λφκειο του εξωτερικοφ 
ωσ μακθτζσ-ακλθτζσ, που ςυμμετείχαν ςε ςτάδιο προετοιμαςίασ με τθν προολυμπιακι ομάδα τθσ 
Ελλάδασ  ςε προπονθτικά κζντρα του εξωτερικοφ. 

 
 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ 

 
Οι υποψιφιοι, ςε περίπτωςθ επιτυχίασ υποβάλλουν ςτισ Γραμματείεσ των Σχολϊν ι Τμθμάτων 

επιτυχίασ τουσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν το δικαίωμα υπαγωγισ τουσ ςτθν 
ειδικι κατθγορία. Θ Γραμματεία τθσ Σχολισ ι του Τμιματοσ επιτυχίασ  κα προβεί ςτον ζλεγχο για τθν 
πλθρότθτα και τθ νομιμότθτά τουσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ ςτισ θμερομθνίεσ 
που ορίηονται. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ, είτε κατά τον ζλεγχο, είτε μετά τθν εγγραφι κατά 
οποιονδιποτε τρόπο, ότι δεν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ, 
λόγω υποβολισ ψευδϊν ι μθ νομίμων δικαιολογθτικϊν, οι ειςαχκζντεσ διαγράφονται με απόφαςθ 
του τμιματοσ ι τθσ ςχολισ και αποκλείονται κατά τα δφο (2) επόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ από κάκε 
διαδικαςία ειςαγωγισ ςε όλα τα τμιματα και τισ ςχολζσ. 
Τα δικαιολογθτικά που υποχρεοφνται να υποβάλoυν οι επιτυχόντεσ ςτισ Γραμματείεσ των ςχολϊν ι 
τμθμάτων ειςαγωγισ τουσ είναι τα παρακάτω: 
 

1) Τίτλοσ απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
2) Τρεισ (3) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ 
3) Βεβαίωςθ του οικείου ςχολείου επικυρωμζνθ από τθν αρμόδια εκπαιδευτικι αρχι, από τθν 

οποία να προκφπτει θ πλιρθσ φοίτθςθ του υποψθφίου ςτισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό ι ςε τρεισ (3) τάξεισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό, κακϊσ και το αντίςτοιχο ζτοσ φοίτθςθσ για κάκε τάξθ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 
4ο). 
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Θ φοίτθςθ για τθν εφαρμογι των ανωτζρω κεωρείται πλιρθσ, όταν ο μακθτισ 
παρακολοφκθςε τα μακιματα από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και κακ’όλθ τθ διάρκειά 
του. Θ προχπόκεςθ αυτι πλθροφται και ςτισ περιπτϊςεισ που i) ο μακθτισ ζκανε εγγραφι 
ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 31 Οκτωβρίου και για τισ χϊρεσ τθσ Ν. Αφρικισ, τθσ 
Αυςτραλίασ και τθσ Λατινικισ Αμερικισ μζχρι τζλοσ Φεβρουαρίου. ii) ο μακθτισ ζκανε 
εγγραφι ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 30 Νοεμβρίου λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ 
απόςπαςθσ ι τοποκζτθςθσ των γονζων. Θ ii προχπόκεςθ αφορά ςτα τζκνα Ελλινων 
υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςε Ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνείσ 
Οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ επίςθσ και ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία 
του εξωτερικοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ κακυςτζρθςθ απόςπαςθσ και τοποκζτθςθσ των 
γονζων οφείλεται μόνο ςε υπθρεςιακοφσ λόγουσ και όχι ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα. 

Για τουσ υποψθφίουσ που ζχουν φοιτιςει  ςε τρεισ (3) τουλάχιςτον τάξεισ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε ελλθνικό ι αντίςτοιχο ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο 
εξωτερικό, θ παραπάνω προχπόκεςθ τθσ πλιρουσ φοίτθςθσ κεωρείται ότι πλθροφται ζςτω και 
αν διακόπθκε για υπθρεςιακοφσ λόγουσ ι ζλθξε θ απόςπαςθ του γονζα ςτο εξωτερικό κατά τθ 
διάρκεια του τελευταίου ζτουσ εκπλιρωςθσ τθσ προχπόκεςθσ φοίτθςθσ του υποψθφίου ςε 
ςχολείο του εξωτερικοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο υποψιφιοσ πρζπει να ζχει πλιρθ φοίτθςθ 
τουλάχιςτον ςε δφο τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζςτω και αν διακόπθκε θ φοίτθςι του 
κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ από τισ τρεισ τάξεισ και ςε κάκε περίπτωςθ μετά από το 
πρϊτο τρίμθνο του ςχολικοφ ζτουσ. 

Ππου γίνεται αναφορά  φοίτθςθσ ςε τάξεισ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο 
εξωτερικό εννοοφνται τάξεισ αντίςτοιχεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του εκπ/κοφ 
ςυςτιματοσ τθσ Ελλάδασ και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ τάξεων 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό με τισ τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  ςτθν 
Ελλάδα από τθ Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Ευρωπαϊκϊν και 
Μειονοτικϊν Σχολείων του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ 
Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ των 
Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ. 

Βεβαιϊςεισ αντιςτοιχίασ τάξεων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό με τισ τάξεισ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  ςτθν Ελλάδα, δεν απαιτοφνται για τουσ υποψθφίουσ που ζχουν 
φοιτιςει ςε δθμόςια ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Κυπριακισ δθμοκρατίασ, 
τα οποία είναι ιςότιμα προσ τα αντίςτοιχα ςχολεία τθσ θμεδαπισ. 

4) Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ μασ από τθν οποία να προκφπτει το 
χρονικό διάςτθμα που ο ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου ιταν αποςπαςμζνοσ ςε 
Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ 
Ελλάδα    (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2ο). 

5) Βεβαίωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ (ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο για μακθτζσ – 
ακλθτζσ που δεν υποβάλλουν τθν ανωτζρω (4) Βεβαίωςθ) από τθν οποία να προκφπτει θ 
ςυμμετοχι του μακθτι-ακλθτι ςε ςτάδιο προετοιμαςίασ με τθν προολυμπιακι ομάδα τθσ 
Ελλάδασ ςε προπονθτικά  κζντρα του εξωτερικοφ κατά τθ διάρκεια φοίτθςισ του ςτισ δφο (2) 
τελευταίεσ τάξεισ του Λυκείου (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 8ο). 

 
Για τθν επικφρωςθ των δικαιολογθτικϊν βλζπε τθν παράγραφο «ΕΓΚΥΟΤΘΤΑ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ». 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3. 

ΕΛΛΗΝΕ ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ  ΞΕΝΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΟ 
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΧΩΡΑ-ΜΕΛΟΤ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ) 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

 
 

Στθν ειδικι αυτι κατθγορία υπάγονται οι υποψιφιοι που ζχουν αποκτιςει απολυτιριο ξζνου 
Λυκείου ι αντίςτοιχου ξζνου ςχολείου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που λειτουργεί ςτο εξωτερικό 
και ακολουκεί πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ ϋΕνωςθσ, εφόςον πλθροφν τισ 
παρακάτω προχποκζςεισ: 

 
α) Ο  υποψιφιοσ να ζχει φοιτιςει με πλιρθ φοίτθςθ τουλάχιςτον τισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ ςε 

ξζνο Λφκειο ι ςε άλλο αντίςτοιχο ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό και ακολουκεί 
πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ ϋΕνωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ζνασ 
τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου να κατοικοφςε και να διζμενε μόνιμα ςτθ χϊρα φοίτθςθσ 
του υποψθφίου τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια κατά τθν τελευταία πενταετία (5), πριν τθν αποφοίτθςθ 
του υποψθφίου από το Λφκειο. 

 
β) Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι τζκνο Ζλλθνα υπαλλιλου που αποςπάται ςε  Ελλθνικι 

Δθμόςια Υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ και 
ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικοφ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ζχει φοιτιςει, με πλιρθ φοίτθςθ, 
τουλάχιςτον τισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ ςε ξζνο Λφκειο ι ςε άλλο αντίςτοιχο ξζνο ςχολείο που 
λειτουργεί ςτο εξωτερικό και ακολουκεί πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
ϋΕνωςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ του γονζα του. Σε περίπτωςθ που ο γονζασ του 
υποψθφίου αποςπάται  κακυςτερθμζνα και για υπθρεςιακοφσ λόγουσ, ςε Ελλθνικι Δθμόςια 
Υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ και ςτα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικοφ, θ απόςπαςθ του γονζα και επομζνωσ θ κατοικία και διαμονι του, 
πρζπει να διαρκεί τουλάχιςτον για δφο (2) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ, τα οποία πρζπει να 
ςυμπλθρϊνονται  μζχρι το τζλοσ του ζτουσ αποφοίτθςθσ του υποψθφίου. 

 
γ) Στθν ίδια κατθγορία υπάγεται ο υποψιφιοσ που είναι κάτοχοσ απολυτθρίου ξζνου Λυκείου που 

λειτουργεί ςτο εξωτερικό και ακολουκεί πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
ϋΕνωςθσ, με πλιρθ φοίτθςθ ςτθν τελευταία τάξθ και ςε τζςςερισ (4) τουλάχιςτον τάξεισ Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ ςε ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ζνασ τουλάχιςτον των 
γονζων του υποψθφίου να κατοικοφςε και να διζμενε μόνιμα ςτθ χϊρα φοίτθςθσ του υποψθφίου 
τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια κατά τθν τελευταία πενταετία (5) πριν τθν αποφοίτθςθ του υποψθφίου 
από το Λφκειο. 

  
δ) Στθν ίδια κατθγορία υπάγεται ο υποψιφιοσ, που είναι κάτοχοσ απολυτθρίου ξζνου Λυκείου 

που λειτουργεί ςτο εξωτερικό και ακολουκεί πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
ϋΕνωςθσ και ζχει φοιτιςει, μετά από χοριγθςθ υποτροφίασ ωσ οικότροφοσ, τουλάχιςτον ςτισ δφο (2) 
τελευταίεσ τάξεισ ςε Λφκειο  ι ςε άλλο αντίςτοιχο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό. Θ 
υποτροφία κα πρζπει να ζχει χορθγθκεί ςτον υποψιφιο από εκπαιδευτικι αρχι ι επίςθμο φορζα τθσ 
αλλοδαπισ, μζςω ςυμμετοχισ  του ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία.  Για τουσ υποψθφίουσ τθσ 
περίπτωςθσ αυτισ δεν απαιτείται θ προχπόκεςθ τθσ κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ του γονζα. 
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ε) Στθν ίδια κατθγορία υπάγεται ο υποψιφιοσ που είναι κάτοχοσ  απολυτθρίου ξζνου ςχολείου 
που λειτουργεί ςτθν θμεδαπι και ακολουκεί πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
ϋΕνωςθσ και ζχει πλιρθ φοίτθςθ ςε πζντε (5) τάξεισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ξζνο ςχολείο που 
λειτουργεί ςτο εξωτερικό με διάρκεια κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ ςτο εξωτερικό, του ενόσ 
τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου, τουλάχιςτον δφο (2) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ πενταετοφσ φοίτθςισ του. Το ξζνο ςχολείο ςτθν θμεδαπι κα πρζπει να ακολουκεί ξζνο 
πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ ϋΕνωςθσ και να πλθροί τισ νόμιμεσ 
προχποκζςεισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 
Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ των εδαφίων α-ε, πρζπει να ιςχφουν και οι ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ : 
 

 Θ φοίτθςθ για τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων κεωρείται πλιρθσ, όταν ο μακθτισ 
παρακολοφκθςε τα μακιματα από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και κακ’όλθ τθ διάρκειά του.      
Θ φοίτθςθ κεωρείται πλιρθσ  όταν ο μακθτισ ζκανε εγγραφι το αργότερο μζχρι τισ 31 Οκτωβρίου και 
για  τισ χϊρεσ τθσ Ν. Αφρικισ, τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Λατινικισ Αμερικισ όταν ο μακθτισ ζχει κάνει 
εγγραφι μζχρι τζλοσ Φεβρουαρίου. 
Για τα τζκνα Ελλινων υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςε Ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςτο εξωτερικό ι 
ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ και ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του 
εξωτερικοφ πλιρθσ φοίτθςθ κεωρείται και ςτισ περιπτϊςεισ που ο μακθτισ ζκανε εγγραφι ςτθν 
αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 30 Νοεμβρίου λόγω καθυςτζρηςησ απόςπαςησ ή τοποθζτηςησ των 
γονζων,  με τθν προχπόκεςθ ότι θ κακυςτζρθςθ απόςπαςθσ και τοποκζτθςθσ των γονζων οφείλεται 
μόνο ςε υπθρεςιακοφσ λόγουσ και όχι ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα.                                        

 Ο τίτλοσ του  ξζνου Λυκείου ι του αντίςτοιχου ξζνου ςχολείου αποφοίτθςθσ του υποψθφίου να του 
παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ ςτα Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ τθσ οποίασ το πρόγραμμα ςπουδϊν  
ακολουκεί το ςχολείο αποφοίτθςθσ. Ρροχπόκεςθ για τθν ζνταξθ ςτθν ειδικι κατθγορία τθσ παροφςασ 
παραγράφου είναι ο υποψιφιοσ να μθν ζχει αποκτιςει και απολυτιριο ελλθνικοφ λυκείου ι 
αντίςτοιχου ξζνου ςχολείου που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, πριν τθν απόκτθςθ του ξζνου απολυτθρίου 
από ξζνο Λφκειο ςτο εξωτερικό. Θ προχπόκεςθ αυτι δεν ιςχφει για τθν περίπτωςθ υποψθφίου που 
πλθροί τισ προχποκζςεισ του εδαφίου ε. 

 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ 

 
Οι υποψιφιοι, ςε περίπτωςθ επιτυχίασ υποβάλλουν ςτισ Γραμματείεσ των Σχολϊν ι Τμθμάτων 

επιτυχίασ τουσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν το δικαίωμα υπαγωγισ τουσ ςτθν 
ειδικι κατθγορία. Θ Γραμματεία τθσ Σχολισ ι του Τμιματοσ επιτυχίασ  κα προβεί ςτον ζλεγχο για τθν 
πλθρότθτα και τθ νομιμότθτά τουσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ ςτισ θμερομθνίεσ 
που ορίηονται. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ, είτε κατά τον ζλεγχο, είτε μετά τθν εγγραφι κατά 
οποιονδιποτε τρόπο, ότι δεν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ, 
λόγω υποβολισ ψευδϊν ι μθ νομίμων δικαιολογθτικϊν, οι ειςαχκζντεσ διαγράφονται με απόφαςθ 
του τμιματοσ ι τθσ ςχολισ και αποκλείονται κατά τα δφο (2) επόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ από κάκε 
διαδικαςία ειςαγωγισ ςε όλα τα τμιματα και τισ ςχολζσ. 
Τα δικαιολογθτικά που υποχρεοφνται να υποβάλoυν οι επιτυχόντεσ ςτισ Γραμματείεσ των ςχολϊν ι 
τμθμάτων ειςαγωγισ τουσ είναι τα παρακάτω: 
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1) Τίτλοσ απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

Ρροςοχι: Σε περίπτωςθ που ςτον τίτλο απόλυςθσ του υποψθφίου δεν αναγράφεται 
αρικμθτικά ο μζςοσ όροσ ι θ αναλυτικι βακμολογία των μακθμάτων τθσ τελευταίασ τάξθσ και 
θ βακμολογικι κλίμακα, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να υποβάλει και βεβαίωςθ του Λυκείου ςτθν 
οποία αναγράφονται ο μζςοσ όροσ ι θ αναλυτικι βακμολογία των μακθμάτων τόςων τάξεων, 
όςων απαιτείται, προκειμζνου να εκδοκεί ο ξζνοσ τίτλοσ απόλυςθσ από το ξζνο λφκειο, όπωσ 
και το ελάχιςτο και το μζγιςτο τθσ βακμολογικισ κλίμακασ, τα επιμζρουσ διαςτιματα, κακϊσ 
και θ απαιτοφμενθ ελάχιςτθ βακμολογία για τθν απόκτθςθ του τίτλου απόλυςθσ. 

2) Τρεισ (3) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
3) Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από διμο τθσ χϊρασ μασ από το οποίο να προκφπτει 

ότι ο ζνασ τουλάχιςτον των γονζων είναι ελλθνικισ καταγωγισ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει 
οικογενειακι μερίδα ςτθν Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ 
χϊρασ μασ ι άλλο  επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει θ ελλθνικι καταγωγι 
τουλάχιςτον του ενόσ εκ των δφο  γονζων. 

4) Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ μασ, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο 
ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου κατοικοφςε και διζμενε μόνιμα  ςτθ χϊρα 
φοίτθςθσ του υποψθφίου τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια κατά τθν τελευταία πενταετία (5) πριν 
τθν αποφοίτθςθ του  υποψθφίου από το λφκειο. Για τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ μόνιμθσ 
κατοικίασ ςτο εξωτερικό, οι  υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίςουν οποιοδιποτε ζγγραφο 
τουσ  ηθτθκεί από τθν οικεία διπλωματικι αρχι τθσ χϊρασ μασ. (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3οα).Σε 
περίπτωςθ που θ οικεία διπλωματικι αρχι τθσ χϊρασ μασ δεν δφναται να  χορθγιςει 
βεβαίωςθ κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ ςε γονζα υποψθφίου, ξζνο υπικοο, ο γονζασ  
δφναται να προςκομίςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο από επίςθμθ αρχι ι φορζα τθσ χϊρασ 
του, που κα  πιςτοποιεί τθν κατοικία και τθ μόνιμθ διαμονι του (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3οβ). 

5) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ οικείασ χϊρασ, από τθν 
οποία να προκφπτει θ χϊρα τθσ οποίασ το πρόγραμμα ςπουδϊν ακολουκεί το ςχολείο 
αποφοίτθςθσ και ότι ο τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που κατζχει ο υποψιφιοσ του 
παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ  ςε Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ αυτισ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 7ο). 

6) Βεβαίωςθ του ςχολείου φοίτθςθσ από τθν οποία να προκφπτουν οι τάξεισ που φοίτθςε ςτο 
ςχολείο αυτό με πλιρθ φοίτθςθ και τα αντίςτοιχα ςχολικά ζτθ φοίτθςθσ για κάκε τάξθ. Ππου 
γίνεται αναφορά φοίτθςθσ ςε τάξεισ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό 
εννοοφνται τάξεισ αντίςτοιχεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του εκπ/κοφ ςυςτιματοσ τθσ 
Ελλάδασ και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ τάξεων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ςτο εξωτερικό με τισ τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα από τθ Διεφκυνςθ 
Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Ευρωπαϊκϊν και Μειονοτικϊν Σχολείων 
του Υπουργείου  Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από  Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ των Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και 
προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ.  (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  4ο). Θ εν λόγω Βεβαίωςθ δεν απαιτείται για 
τουσ υποψθφίουσ, αποφοίτουσ ξζνων ςχολείων, οι οποίοι ζχουν φοιτιςει ςτισ δφο τελευταίεσ 
τάξεισ ςε ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό. Θ φοίτθςθ για τθν εφαρμογι των 
ανωτζρω κεωρείται πλιρθσ, όταν ο μακθτισ παρακολοφκθςε τα μακιματα από τθν ζναρξθ 
του διδακτικοφ ζτουσ και κακ’όλθ τθ διάρκειά του. Θ προχπόκεςθ αυτι πλθροφται και ςτισ 
περιπτϊςεισ που i) ο μακθτισ ζκανε εγγραφι ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 31 
Οκτωβρίου και για τισ χϊρεσ τθσ Ν. Αφρικισ, τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Λατινικισ Αμερικισ μζχρι 
τζλοσ Φεβρουαρίου. ii) ο μακθτισ ζκανε εγγραφι ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 30 
Νοεμβρίου λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ απόςπαςθσ ι τοποκζτθςθσ των γονζων. Θ ii προχπόκεςθ 
αφορά ςτα τζκνα Ελλινων υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςε Ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςτο 
εξωτερικό ι ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ επίςθσ και 
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ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ κακυςτζρθςθ απόςπαςθσ 
και τοποκζτθςθσ των γονζων οφείλεται μόνο ςε υπθρεςιακοφσ λόγουσ και όχι ςε δικι τουσ 
υπαιτιότθτα. 

7) Σε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι τζκνα Ελλινων Υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςε Ελλθνικζσ 
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ 
Ελλάδα, κακϊσ και ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικοφ, απόφοιτοι ξζνων ςχολείων και δεν 
δφνανται να προςκομίςουν Βεβαίωςθ κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ των γονζων, τότε οι εν 
λόγω υποψιφιοι, δφνανται να προςκομίςουν Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ 
χϊρασ μασ, από τθν οποία να προκφπτει το χρονικό διάςτθμα που ο ζνασ τουλάχιςτον των 
γονζων του υποψθφίου ιταν αποςπαςμζνοσ ςε Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι 
ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ και ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του 
εξωτερικοφ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2ο). 

8) Βεβαίωςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ για φοίτθςθ ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ ςε ξζνο ςχολείο του 
εξωτερικοφ, από τθν αρμόδια εκπαιδευτικι αρχι ι τον επίςθμο φορζα τθσ αλλοδαπισ που τθ 
χοριγθςε για τουσ υποψθφίουσ, που είναι κάτοχοι απολυτθρίου ξζνου Λυκείου που λειτουργεί 
ςτο εξωτερικό και ζχουν φοιτιςει, μετά από χοριγθςθ υποτροφίασ ωσ οικότροφοι, ςε Λφκειο 
ι ςε άλλο αντίςτοιχο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 9ο). 

9) Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ μασ, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο 
ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου κατοικοφςε και διζμενε μόνιμα ςτθ χϊρα 
φοίτθςθσ του υποψθφίου τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια κατά τθ διάρκεια τθσ πενταετοφσ 
φοίτθςθσ  του υποψθφίου ςε ξζνο λφκειο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό. Θ εν λόγω Βεβαίωςθ 
απαιτείται μόνο για τουσ υποψθφίουσ, που είναι κάτοχοι  απολυτθρίου ξζνου ςχολείου που 
λειτουργεί ςτθν θμεδαπι και ακολουκεί  ξζνο πρόγραμμα ςπουδϊν με πλιρθ φοίτθςθ ςε 
πζντε (5) τάξεισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό 
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 10οα). Σε περίπτωςθ που θ οικεία διπλωματικι αρχι τθσ χϊρασ μασ δεν δφναται 
να  χορθγιςει βεβαίωςθ κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ ςε γονζα υποψθφίου, ξζνο υπικοο, ο 
γονζασ  δφναται να προςκομίςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο από επίςθμθ αρχι ι φορζα τθσ 
χϊρασ του, που κα  πιςτοποιεί τθν κατοικία και τθ μόνιμθ διαμονι του (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 10οβ). 

10) Βεβαίωςθ από τθ Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Ευρωπαϊκϊν  
και Μειονοτικϊν Σχολείων του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ 
Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από τουσ Συντονιςτζσ 
Εκπαίδευςθσ των Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ, από τθν 
οποία να προκφπτει θ  αντιςτοιχία του τίτλου Γενικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
αλλοδαπισ με το απολυτιριο του  Γενικοφ Λυκείου τθσ θμεδαπισ και θ αναγωγι τθσ 
βακμολογίασ αυτοφ ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα. Αν θ κλίμακα βακμολογίασ του ξζνου 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι εικοςάβακμθ, τότε απαιτείται μόνο θ βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ 
του τίτλου. Για τίτλουσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ αλλοδαπισ 
απαιτείται θ αντιςτοιχία αυτϊν και θ ζκδοςθ βεβαίωςθσ ιςοτιμίασ από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. 
(Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ  Ρροςόντων – Δ/νςθ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων, Τμιμα 
Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων: Λεωφόροσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, 14234 Ν. Ιωνία. Τθλζφωνα 
επικοινωνίασ: 210- 2709106, 2709109, 2709111, Fax: 210- 2709142) και ςτθ ςυνζχεια αναγωγι 
τθσ βακμολογίασ αυτϊν από τθ Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, 
Ευρωπαϊκϊν και Μειονοτικϊν Σχολείων του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και  
Θρθςκευμάτων ι από τισ Διευκφνςεισ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από 
τουσ Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ των Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του 
εξωτερικοφ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 6ο). 

11) Βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ του τίτλου, κακϊσ και αναγωγισ βακμολογίασ ςε 
περίπτωςθ που ο βακμόσ δεν είναι ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα, αν πρόκειται για ξζνουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν, Γενικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των ξζνων Λυκείων ςτθν θμεδαπι και 
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θ οποία χορθγείται  από τισ Δ/νςεισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ θμεδαπισ, όπου κα πρζπει να 
πιςτοποιείται ότι το ξζνο ςχολείο ςτθν θμεδαπι που ακολουκεί ξζνο πρόγραμμα ςπουδϊν  
πλθροί τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 11ο). 

 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 4. 
ΕΛΛΗΝΕ ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ ΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ) 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 
 

Στθν ειδικι αυτι κατθγορία υπάγονται οι υποψιφιοι που ζχουν αποκτιςει απολυτιριο 
Κυπριακοφ Λυκείου ι ξζνου ςχολείου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που λειτουργεί ςτθν Κφπρο και 
ακολουκεί το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, εφόςον πλθροφν τισ παρακάτω 
προχποκζςεισ: 

 
α) Ο  υποψιφιοσ να ζχει φοιτιςει με πλιρθ φοίτθςθ τουλάχιςτον τισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ ςε 

Κυπριακό Λφκειο ι ςε άλλο αντίςτοιχο ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτθν Κφπρο και ακολουκεί 
πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ζνασ τουλάχιςτον των 
γονζων του υποψθφίου να κατοικοφςε και να διζμενε μόνιμα ςτθν Κφπρο τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια 
κατά τθν τελευταία πενταετία (5), πριν τθν αποφοίτθςθ του υποψθφίου από το Λφκειο. 

 
β) Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι τζκνο Ζλλθνα υπαλλιλου που αποςπάται ςε Ελλθνικι 

Δθμόςια Υπθρεςία ςτθν Κφπρο ι ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, ο υποψιφιοσ 
κα πρζπει να ζχει φοιτιςει, με πλιρθ φοίτθςθ, τουλάχιςτον τισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ ςε Κυπριακό 
Λφκειο ι ξζνο ςχολείο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που λειτουργεί ςτθν Κφπρο και ακολουκεί το 
πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, κατά τθ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ του γονζα του. Σε 
περίπτωςθ που ο γονζασ του υποψθφίου αποςπάται κακυςτερθμζνα και για υπθρεςιακοφσ λόγουσ, 
ςε Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ςτθν Κφπρο ι ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, 
θ απόςπαςθ του γονζα και επομζνωσ θ κατοικία και διαμονι του ςτθν Κφπρο, πρζπει να διαρκεί 
τουλάχιςτον για δφο (2) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ, τα οποία πρζπει να ςυμπλθρϊνονται  μζχρι το 
τζλοσ του ζτουσ αποφοίτθςθσ του υποψθφίου. 

 
 

Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ των εδαφίων α-β, πρζπει να ιςχφουν και οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 
 

 Θ φοίτθςθ για τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων κεωρείται πλιρθσ, όταν ο μακθτισ 
παρακολοφκθςε τα μακιματα από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και κακ’όλθ τθ διάρκειά του. 

Θ φοίτθςθ κεωρείται πλιρθσ  όταν ο μακθτισ ζκανε εγγραφι το αργότερο μζχρι τισ 31 
Οκτωβρίου. Για τα τζκνα Ελλινων υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςε Ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςτθν 
Κφπρο ι ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ Ελλάδα, πλιρθσ φοίτθςθ κεωρείται 
και ςτισ περιπτϊςεισ που ο μακθτισ ζκανε εγγραφι ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 30 
Νοεμβρίου λόγω καθυςτζρηςησ απόςπαςησ ή τοποθζτηςησ των γονζων, με τθν προχπόκεςθ ότι θ 
κακυςτζρθςθ απόςπαςθσ και τοποκζτθςθσ των γονζων οφείλεται μόνο ςε υπθρεςιακοφσ λόγουσ και 
όχι ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα. 
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 Ο τίτλοσ του  Λυκείου αποφοίτθςθσ  του υποψθφίου να του παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ ςτα 
Ρανεπιςτιμια τθσ Κφπρου. Ρροχπόκεςθ για τθν ζνταξθ ςτθν ειδικι κατθγορία τθσ παροφςασ 
παραγράφου είναι ο υποψιφιοσ να μθν ζχει αποκτιςει και απολυτιριο ελλθνικοφ λυκείου ι 
αντίςτοιχου ξζνου ςχολείου που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, πριν τθν απόκτθςθ του ξζνου απολυτθρίου 
από ξζνο Λφκειο ςτο εξωτερικό. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ 

Οι υποψιφιοι, ςε περίπτωςθ επιτυχίασ υποβάλλουν ςτισ Γραμματείεσ των Σχολϊν ι Τμθμάτων 
επιτυχίασ τουσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν το δικαίωμα υπαγωγισ τουσ 
ςτθν ειδικι κατθγορία. Θ Γραμματεία τθσ Σχολισ ι του Τμιματοσ επιτυχίασ  κα προβεί ςτον ζλεγχο 
για τθν πλθρότθτα και τθ νομιμότθτά τουσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ ςτισ 
θμερομθνίεσ που ορίηονται. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ, είτε κατά τον ζλεγχο, είτε μετά τθν εγγραφι 
κατά οποιονδιποτε τρόπο, ότι δεν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ ειδικζσ 
κατθγορίεσ, λόγω υποβολισ ψευδϊν ι μθ νομίμων δικαιολογθτικϊν, οι ειςαχκζντεσ διαγράφονται με 
απόφαςθ του τμιματοσ ι τθσ ςχολισ και αποκλείονται κατά τα δφο (2) επόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ από 
κάκε διαδικαςία ειςαγωγισ ςε όλα τα τμιματα και τισ ςχολζσ. 
Τα δικαιολογθτικά που υποχρεοφνται να υποβάλoυν ανά κατθγορία οι επιτυχόντεσ ςτισ Γραμματείεσ 
των ςχολϊν ι τμθμάτων ειςαγωγισ τουσ είναι τα παρακάτω: 
 

 Τίτλοσ απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 Τρεισ (3) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

 Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από διμο τθσ χϊρασ μασ από το οποίο να προκφπτει 
ότι ο ζνασ τουλάχιςτον των γονζων είναι ελλθνικισ καταγωγισ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει 
οικογενειακι μερίδα ςτθν Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ 
χϊρασ μασ ι άλλο  επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει θ ελλθνικι καταγωγι 
τουλάχιςτον του ενόσ εκ των δφο  γονζων. 

 Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ μασ, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο 
ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου κατοικοφςε και διζμενε μόνιμα  ςτθ χϊρα 
φοίτθςθσ του υποψθφίου τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια κατά τθν τελευταία πενταετία (5) πριν 
τθν αποφοίτθςθ του  υποψθφίου από το λφκειο. Για τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ μόνιμθσ 
κατοικίασ ςτο εξωτερικό, οι  υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίςουν οποιοδιποτε ζγγραφο 
τουσ  ηθτθκεί από τθν οικεία διπλωματικι αρχι τθσ χϊρασ μασ. (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3οα).Σε 
περίπτωςθ που θ οικεία διπλωματικι αρχι τθσ χϊρασ μασ δεν δφναται να  χορθγιςει 
βεβαίωςθ κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ ςε γονζα υποψθφίου, ξζνο υπικοο, ο γονζασ  
δφναται να προςκομίςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο από επίςθμθ αρχι ι φορζα τθσ χϊρασ 
του, που κα  πιςτοποιεί τθν κατοικία και τθ μόνιμθ διαμονι του (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3οβ). 

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ οικείασ χϊρασ, από τθν 
οποία να προκφπτει θ χϊρα τθσ οποίασ το πρόγραμμα ςπουδϊν ακολουκεί το ςχολείο 
αποφοίτθςθσ και ότι ο τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που κατζχει ο υποψιφιοσ του 
παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ  ςε Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ αυτισ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 7ο). 

 Βεβαίωςθ του ςχολείου φοίτθςθσ από τθν οποία να προκφπτουν οι τάξεισ που φοίτθςε ςτο 
ςχολείο αυτό με πλιρθ φοίτθςθ και τα αντίςτοιχα ςχολικά ζτθ φοίτθςθσ για κάκε τάξθ. Θ 
φοίτθςθ για τθν εφαρμογι των ανωτζρω κεωρείται πλιρθσ, όταν ο μακθτισ παρακολοφκθςε 
τα μακιματα από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και κακ’όλθ τθ διάρκειά του. Θ 
προχπόκεςθ αυτι πλθροφται και ςτισ περιπτϊςεισ που i) ο μακθτισ ζκανε εγγραφι ςτθν 
αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 31 Οκτωβρίου. ii) ο μακθτισ ζκανε εγγραφι ςτθν 
αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 30 Νοεμβρίου λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ απόςπαςθσ ι 
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τοποκζτθςθσ των γονζων. Θ ii προχπόκεςθ αφορά ςτα τζκνα Ελλινων υπαλλιλων 
αποςπαςμζνων ςε Ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ 
ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ επίςθσ και ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικοφ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι θ κακυςτζρθςθ απόςπαςθσ και τοποκζτθςθσ των γονζων οφείλεται 
μόνο ςε υπθρεςιακοφσ λόγουσ και όχι ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα. 

 Σε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι τζκνα Ελλινων Υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςε Ελλθνικζσ 
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ 
Ελλάδα, κακϊσ και ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικοφ, απόφοιτοι ξζνων ςχολείων και δεν 
δφνανται να προςκομίςουν Βεβαίωςθ κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ των γονζων, τότε οι εν 
λόγω υποψιφιοι, δφνανται να προςκομίςουν Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ 
χϊρασ μασ, από τθν οποία να προκφπτει το χρονικό διάςτθμα που ο ζνασ τουλάχιςτον των 
γονζων του υποψθφίου ιταν αποςπαςμζνοσ ςε Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι 
ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ και ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του 
εξωτερικοφ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2ο). 

 Για τίτλουσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ αλλοδαπισ απαιτείται 
θ αντιςτοιχία αυτϊν και θ ζκδοςθ βεβαίωςθσ ιςοτιμίασ από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. (Εκνικόσ 
Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ  Ρροςόντων – Δ/νςθ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων, Τμιμα Εκνικοφ 
Ρλαιςίου Ρροςόντων: Λεωφόροσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, 14234 Ν. Ιωνία. Τθλζφωνα 
επικοινωνίασ: 210- 2709106, 2709109, 2709111, Fax: 210- 2709142) και ςτθ ςυνζχεια αναγωγι 
τθσ βακμολογίασ αυτϊν από τθ Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ,  
Ευρωπαϊκϊν και Μειονοτικϊν Σχολείων του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και  
Θρθςκευμάτων ι από τισ Διευκφνςεισ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από 
τουσ Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ των Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του 
εξωτερικοφ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 6ο). 

 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 5. 
ΕΛΛΗΝΕ  ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ  ΞΕΝΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΟ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ) 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

 
 

Στθν ειδικι αυτι κατθγορία υπάγονται οι υποψιφιοι που ζχουν αποκτιςει απολυτιριο ξζνου 
Λυκείου ι αντίςτοιχου ξζνου ςχολείου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που λειτουργεί ςτο εξωτερικό 
και ακολουκεί πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ που δεν είναι μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εφόςον 
πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 
α) Ο  υποψιφιοσ να ζχει φοιτιςει με πλιρθ φοίτθςθ τουλάχιςτον τισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ ςε 

ξζνο Λφκειο ι ςε άλλο αντίςτοιχο ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό και ακολουκεί 
πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ που δεν είναι μζλοσ  τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου να κατοικοφςε και να διζμενε μόνιμα ςτθ χϊρα 
φοίτθςθσ του υποψθφίου τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια κατά τθν τελευταία πενταετία (5), πριν τθν 
αποφοίτθςθ του υποψθφίου από το Λφκειο. 

 
β) Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι τζκνο Ζλλθνα υπαλλιλου που αποςπάται ςε Ελλθνικι 

Δθμόςια Υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ και 
ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικοφ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ζχει φοιτιςει, με πλιρθ φοίτθςθ, 
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τουλάχιςτον τισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ ςε ξζνο Λφκειο ι ςε άλλο αντίςτοιχο ξζνο ςχολείο που 
λειτουργεί ςτο εξωτερικό και ακολουκεί πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ που δεν είναι μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ του γονζα του. Σε περίπτωςθ που ο γονζασ 
του υποψθφίου αποςπάται κακυςτερθμζνα και για υπθρεςιακοφσ λόγουσ, ςε Ελλθνικι Δθμόςια 
Υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ και ςτα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικοφ, θ απόςπαςθ του γονζα και επομζνωσ θ κατοικία και διαμονι του, 
πρζπει να διαρκεί τουλάχιςτον για δφο (2) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ, τα οποία πρζπει να 
ςυμπλθρϊνονται  μζχρι το τζλοσ του ζτουσ αποφοίτθςθσ του υποψθφίου. 

 
γ) Στθν ίδια κατθγορία υπάγεται ο υποψιφιοσ που είναι κάτοχοσ απολυτθρίου ξζνου Λυκείου που 

λειτουργεί ςτο εξωτερικό και ακολουκεί πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ που δεν είναι μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με πλιρθ φοίτθςθ ςτθν τελευταία τάξθ και ςε τζςςερισ (4) τουλάχιςτον τάξεισ 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ζνασ 
τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου να κατοικοφςε και να διζμενε μόνιμα ςτθ χϊρα φοίτθςθσ 
του υποψθφίου τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια κατά τθν τελευταία πενταετία (5) πριν τθν αποφοίτθςθ 
του υποψθφίου από το Λφκειο. 

 
δ) Στθν ίδια κατθγορία υπάγεται ο υποψιφιοσ, που είναι κάτοχοσ απολυτθρίου ξζνου Λυκείου 

που λειτουργεί ςτο εξωτερικό και ακολουκεί πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ που δεν είναι  μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχει φοιτιςει, μετά από χοριγθςθ υποτροφίασ ωσ οικότροφοσ, τουλάχιςτον 
ςτισ δφο (2) τελευταίεσ τάξεισ ςε Λφκειο  ι ςε άλλο αντίςτοιχο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό. 
Θ υποτροφία κα πρζπει να ζχει χορθγθκεί ςτον υποψιφιο από εκπαιδευτικι αρχι ι επίςθμο φορζα 
τθσ αλλοδαπισ, μζςω ςυμμετοχισ  του ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία.  Για τουσ υποψθφίουσ τθσ 
περίπτωςθσ αυτισ δεν απαιτείται θ προχπόκεςθ τθσ κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ του γονζα. 

 
ε) Στθν ίδια κατθγορία υπάγεται ο υποψιφιοσ που είναι κάτοχοσ  απολυτθρίου ξζνου ςχολείου 

που λειτουργεί ςτθν θμεδαπι και ακολουκεί πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ που δεν είναι μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχει πλιρθ φοίτθςθ ςε πζντε (5) τάξεισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ξζνο ςχολείο 
που λειτουργεί ςτο εξωτερικό με διάρκεια κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ ςτο εξωτερικό, του ενόσ 
τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου, τουλάχιςτον δφο (2) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ πενταετοφσ φοίτθςισ του. Το ξζνο ςχολείο ςτθν θμεδαπι κα πρζπει να ακολουκεί ξζνο 
πρόγραμμα ςπουδϊν χϊρασ που δεν είναι μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να πλθροί τισ νόμιμεσ 
προχποκζςεισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 
Για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ των εδαφίων α-ε, πρζπει να ιςχφουν και οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ : 
 

 Θ φοίτθςθ για τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων κεωρείται πλιρθσ, όταν ο μακθτισ 
παρακολοφκθςε τα μακιματα από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και κακ’όλθ τθ διάρκειά του.      
Θ φοίτθςθ κεωρείται πλιρθσ  όταν ο μακθτισ ζκανε εγγραφι το αργότερο μζχρι τισ 31 Οκτωβρίου και 
για  τισ χϊρεσ τθσ Ν. Αφρικισ, τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Λατινικισ Αμερικισ όταν ο μακθτισ ζχει κάνει 
εγγραφι μζχρι τζλοσ Φεβρουαρίου. 
        Για τα τζκνα Ελλινων υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςε Ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςτθν Κφπρο ι 
ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ Ελλάδα, πλιρθσ φοίτθςθ κεωρείται και ςτισ 
περιπτϊςεισ που ο μακθτισ ζκανε εγγραφι ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 30 Νοεμβρίου 
λόγω κακυςτζρθςθσ απόςπαςθσ ι τοποκζτθςθσ γονζων, με τθν προχπόκεςθ ότι θ κακυςτζρθςθ 
απόςπαςθσ και τοποκζτθςθσ των γονζων οφείλεται μόνο ςε υπθρεςιακοφσ λόγουσ και όχι ςε δικι 
τουσ υπαιτιότθτα. 
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 Ο τίτλοσ του  ξζνου Λυκείου ι του αντίςτοιχου ξζνου ςχολείου αποφοίτθςθσ του υποψθφίου να του 
παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ ςτα Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ τθσ οποίασ το πρόγραμμα ςπουδϊν  
ακολουκεί το ςχολείο αποφοίτθςθσ. Ρροχπόκεςθ για τθν ζνταξθ ςτθν ειδικι κατθγορία τθσ παροφςασ 
παραγράφου είναι ο υποψιφιοσ να μθν ζχει αποκτιςει και απολυτιριο ελλθνικοφ λυκείου ι 
αντίςτοιχου ξζνου ςχολείου που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, πριν τθν απόκτθςθ του ξζνου απολυτθρίου 
από ξζνο Λφκειο ςτο εξωτερικό. Θ προχπόκεςθ αυτι δεν ιςχφει για τθν περίπτωςθ υποψθφίου που 
πλθροί τισ προχποκζςεισ του εδαφίου ε. 

 
  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ 

Οι υποψιφιοι, ςε περίπτωςθ επιτυχίασ υποβάλλουν ςτισ Γραμματείεσ των Σχολϊν ι Τμθμάτων 
επιτυχίασ τουσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά που πιςτοποιοφν το δικαίωμα υπαγωγισ τουσ 
ςτθν ειδικι κατθγορία. Θ Γραμματεία τθσ Σχολισ ι του Τμιματοσ επιτυχίασ  κα προβεί ςτον ζλεγχο 
για τθν πλθρότθτα και τθ νομιμότθτά τουσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τουσ ςτισ 
θμερομθνίεσ που ορίηονται. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ, είτε κατά τον ζλεγχο, είτε μετά τθν εγγραφι 
κατά οποιονδιποτε τρόπο, ότι δεν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ ειδικζσ 
κατθγορίεσ, λόγω υποβολισ ψευδϊν ι μθ νομίμων δικαιολογθτικϊν, οι ειςαχκζντεσ διαγράφονται με 
απόφαςθ του τμιματοσ ι τθσ ςχολισ και αποκλείονται κατά τα δφο (2) επόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ από 
κάκε διαδικαςία ειςαγωγισ ςε όλα τα τμιματα και τισ ςχολζσ. 
Τα δικαιολογθτικά που υποχρεοφνται να υποβάλoυν ανά κατθγορία οι επιτυχόντεσ ςτισ Γραμματείεσ 
των ςχολϊν ι τμθμάτων ειςαγωγισ τουσ είναι τα παρακάτω: 
 

1) Τίτλοσ απόλυςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
Ρροςοχι: Σε περίπτωςθ που ςτον τίτλο απόλυςθσ του υποψθφίου δεν αναγράφεται 
αρικμθτικά ο μζςοσ όροσ ι θ αναλυτικι βακμολογία των μακθμάτων τθσ τελευταίασ τάξθσ και 
θ βακμολογικι κλίμακα, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να υποβάλει και βεβαίωςθ του Λυκείου ςτθν 
οποία αναγράφονται ο μζςοσ όροσ ι θ αναλυτικι βακμολογία των μακθμάτων τόςων τάξεων, 
όςων απαιτείται, προκειμζνου να εκδοκεί ο ξζνοσ τίτλοσ απόλυςθσ από το ξζνο λφκειο, όπωσ 
και το ελάχιςτο και το μζγιςτο τθσ βακμολογικισ κλίμακασ, τα επιμζρουσ διαςτιματα, κακϊσ 
και θ απαιτοφμενθ ελάχιςτθ βακμολογία για τθν απόκτθςθ του τίτλου απόλυςθσ. 

2) Τρεισ (3) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
3) Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από διμο τθσ χϊρασ μασ από το οποίο να προκφπτει 

ότι ο ζνασ τουλάχιςτον των γονζων είναι ελλθνικισ καταγωγισ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει 
οικογενειακι μερίδα ςτθν Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ 
χϊρασ μασ ι άλλο  επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει θ ελλθνικι καταγωγι 
τουλάχιςτον του ενόσ εκ των δφο  γονζων. 

4) Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ μασ, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο 
ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου κατοικοφςε και διζμενε μόνιμα  ςτθ χϊρα 
φοίτθςθσ του υποψθφίου τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια κατά τθν τελευταία πενταετία (5) πριν 
τθν αποφοίτθςθ του  υποψθφίου από το λφκειο. Για τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ μόνιμθσ 
κατοικίασ ςτο εξωτερικό, οι  υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίςουν οποιοδιποτε ζγγραφο 
τουσ ηθτθκεί από τθν οικεία διπλωματικι αρχι τθσ χϊρασ μασ. (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3οα).Σε περίπτωςθ 
που θ οικεία διπλωματικι αρχι τθσ χϊρασ μασ δεν δφναται να  χορθγιςει βεβαίωςθ κατοικίασ 
και μόνιμθσ διαμονισ ςε γονζα υποψθφίου, ξζνο υπικοο, ο γονζασ  δφναται να προςκομίςει 
οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο από επίςθμθ αρχι ι φορζα τθσ χϊρασ του, που κα  πιςτοποιεί τθν 
κατοικία και τθ μόνιμθ διαμονι του (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3οβ). 
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5) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ οικείασ χϊρασ, από τθν 
οποία να προκφπτει θ χϊρα τθσ οποίασ το πρόγραμμα ςπουδϊν ακολουκεί το ςχολείο 
αποφοίτθςθσ και ότι ο τίτλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που κατζχει ο υποψιφιοσ του 
παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ  ςε Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ αυτισ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 7ο). 

6) Βεβαίωςθ του ςχολείου φοίτθςθσ από τθν οποία να προκφπτουν οι τάξεισ που φοίτθςε ςτο 
ςχολείο αυτό με πλιρθ φοίτθςθ και τα αντίςτοιχα ςχολικά ζτθ φοίτθςθσ για κάκε τάξθ. Ππου 
γίνεται αναφορά φοίτθςθσ ςε τάξεισ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό 
εννοοφνται τάξεισ αντίςτοιχεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του εκπ/κοφ ςυςτιματοσ τθσ 
Ελλάδασ και γι’ αυτό απαιτείται Βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ τάξεων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ςτο εξωτερικό με τισ τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα από τθ Διεφκυνςθ 
Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Ευρωπαϊκϊν  και Μειονοτικϊν Σχολείων 
του Υπουργείου  Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από  Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ των Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και 
προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ.  (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  4ο). Θ εν λόγω Βεβαίωςθ δεν απαιτείται για 
τουσ υποψθφίουσ, αποφοίτουσ ξζνων ςχολείων, οι οποίοι ζχουν φοιτιςει ςτισ δφο τελευταίεσ 
τάξεισ ςε ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό. Επίςθσ, Βεβαιϊςεισ αντιςτοιχίασ τάξεων 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό με τισ τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  ςτθν 
Ελλάδα, δεν απαιτοφνται για τουσ υποψθφίουσ που ζχουν φοιτιςει ςε δθμόςια ςχολεία τθσ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Κυπριακισ δθμοκρατίασ, τα οποία είναι  ιςότιμα προσ τα 
αντίςτοιχα ςχολεία τθσ θμεδαπισ. 
Θ φοίτθςθ για τθν εφαρμογι των ανωτζρω κεωρείται πλιρθσ, όταν ο μακθτισ 
παρακολοφκθςε τα μακιματα από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ και κακ’όλθ τθ διάρκειά 
του. Θ προχπόκεςθ αυτι πλθροφται και ςτισ περιπτϊςεισ που i) ο μακθτισ ζκανε εγγραφι 
ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 31 Οκτωβρίου και για τισ χϊρεσ τθσ Ν. Αφρικισ, τθσ 
Αυςτραλίασ και τθσ Λατινικισ Αμερικισ μζχρι τζλοσ Φεβρουαρίου. ii) ο μακθτισ ζκανε 
εγγραφι ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ το αργότερο μζχρι 30 Νοεμβρίου λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ 
απόςπαςθσ ι τοποκζτθςθσ των γονζων. Θ ii προχπόκεςθ αφορά ςτα τζκνα Ελλινων 
υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςε Ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνείσ 
Οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ επίςθσ και ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία 
του εξωτερικοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ κακυςτζρθςθ απόςπαςθσ και τοποκζτθςθσ των 
γονζων οφείλεται μόνο ςε υπθρεςιακοφσ λόγουσ και όχι ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα. 

7) Σε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι τζκνα Ελλινων Υπαλλιλων αποςπαςμζνων ςε Ελλθνικζσ 
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςτο εξωτερικό ι ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μετζχει και θ 
Ελλάδα, κακϊσ και ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικοφ, απόφοιτοι ξζνων ςχολείων και δεν 
δφνανται να προςκομίςουν Βεβαίωςθ κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ των γονζων, τότε οι εν 
λόγω υποψιφιοι, δφνανται να προςκομίςουν Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ 
χϊρασ μασ, από τθν οποία να προκφπτει το χρονικό διάςτθμα που ο ζνασ τουλάχιςτον των 
γονζων του υποψθφίου ιταν αποςπαςμζνοσ ςε Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι 
ςε Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα, κακϊσ και ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία του 
εξωτερικοφ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2ο). 

8) Βεβαίωςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ για φοίτθςθ ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ ςε ξζνο ςχολείο του 
εξωτερικοφ, από τθν αρμόδια εκπαιδευτικι αρχι ι τον επίςθμο φορζα τθσ αλλοδαπισ που τθ 
χοριγθςε για τουσ υποψθφίουσ, που είναι κάτοχοι απολυτθρίου ξζνου Λυκείου που λειτουργεί 
ςτο εξωτερικό και ζχουν φοιτιςει, μετά από χοριγθςθ υποτροφίασ ωσ οικότροφοι, ςε Λφκειο 
ι ςε άλλο αντίςτοιχο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 9ο). 

9) Βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ τθσ χϊρασ μασ, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο 
ζνασ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου κατοικοφςε και διζμενε μόνιμα ςτθ χϊρα 
φοίτθςθσ του υποψθφίου τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια κατά τθ διάρκεια τθσ πενταετοφσ 
φοίτθςθσ  του υποψθφίου ςε ξζνο λφκειο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό. Θ εν λόγω Βεβαίωςθ 
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απαιτείται μόνο για τουσ υποψθφίουσ, που είναι κάτοχοι  απολυτθρίου ξζνου ςχολείου που 
λειτουργεί ςτθν θμεδαπι και ακολουκεί  ξζνο πρόγραμμα ςπουδϊν με πλιρθ φοίτθςθ ςε 
πζντε (5) τάξεισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ξζνο ςχολείο που λειτουργεί ςτο εξωτερικό 
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 10οα). Σε περίπτωςθ που θ οικεία διπλωματικι αρχι τθσ χϊρασ μασ δεν δφναται 
να  χορθγιςει βεβαίωςθ κατοικίασ και μόνιμθσ διαμονισ ςε γονζα υποψθφίου, ξζνο υπικοο, ο 
γονζασ  δφναται να προςκομίςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο από επίςθμθ αρχι ι φορζα τθσ 
χϊρασ του, που κα  πιςτοποιεί τθν κατοικία και τθ μόνιμθ διαμονι του (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 10οβ). 

10) Βεβαίωςθ από τθ Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Ευρωπαϊκϊν  
και Μειονοτικϊν Σχολείων του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ 
Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από τουσ Συντονιςτζσ 
Εκπαίδευςθσ των Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ, από τθν 
οποία να προκφπτει θ  αντιςτοιχία του τίτλου Γενικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
αλλοδαπισ με το απολυτιριο του  Γενικοφ Λυκείου τθσ θμεδαπισ και θ αναγωγι τθσ 
βακμολογίασ αυτοφ ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα. Αν θ κλίμακα βακμολογίασ του ξζνου 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι εικοςάβακμθ, τότε απαιτείται μόνο θ βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ 
του τίτλου. Για τίτλουσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ αλλοδαπισ 
απαιτείται θ αντιςτοιχία αυτϊν και θ ζκδοςθ βεβαίωςθσ ιςοτιμίασ από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. 
(Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ  Ρροςόντων – Δ/νςθ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων, Τμιμα 
Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων: Λεωφόροσ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, 14234 Ν. Ιωνία. Τθλζφωνα 
επικοινωνίασ: 210- 2709106, 2709109, 2709111, Fax: 210- 2709142) και ςτθ ςυνζχεια αναγωγι 
τθσ βακμολογίασ αυτϊν από τθ Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, 
Ευρωπαϊκϊν και Μειονοτικϊν Σχολείων του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και  
Θρθςκευμάτων ι από τισ Διευκφνςεισ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από 
τουσ Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ των Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του 
εξωτερικοφ (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 6ο). 

11) Βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ του τίτλου, κακϊσ και αναγωγισ βακμολογίασ ςε 
περίπτωςθ που ο βακμόσ δεν είναι ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα, αν πρόκειται για ξζνουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν, Γενικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των ξζνων Λυκείων ςτθν θμεδαπι και 
θ οποία χορθγείται  από τισ Δ/νςεισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ θμεδαπισ, όπου κα πρζπει να 
πιςτοποιείται ότι το ξζνο ςχολείο ςτθν θμεδαπι που ακολουκεί ξζνο πρόγραμμα ςπουδϊν  
πλθροί τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 11ο). 

 
 
 
 
 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 3, 4 & 5 
 

1. Δεν γίνονται δεκτζσ οι περιπτϊςεισ υποψθφίων που κατά το ίδιο ςχολικό ι θμερολογιακό ζτοσ 
ζχουν φοιτιςει ςε δφο τάξεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

 
2. Οι τίτλοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που ζχουν αποκτθκεί διϋ αλλθλογραφίασ δεν 

γίνονται δεκτοί. 
 

3.Οι κάτοχοι τίτλων Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ αλλοδαπισ με 
βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. (πρϊθν Ο.Ε.Ε.Κ) ζχουν δικαίωμα ειςαγωγισ ςτθν ΑΣΡΑΙΤΕ, 
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ςτθν ΑΣΤΕ και ςτα τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ των Ρανεπιςτθμίων ςτα οποία 
ζχουν πρόςβαςθ οι υποψιφιοι των ΕΡΑΛ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 
ΕΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

 
Επιςθμαίνεται ςτουσ υποψθφίουσ ότι πρωτίςτωσ όλα τα πρωτότυπα δικαιολογθτικά που 

εκδίδονται από ξζνθ υπθρεςία (ςχολείο, άλλθ εκπαιδευτικι αρχι, κ.λ.π.) πρζπει απαραιτιτωσ να είναι 
επικυρωμζνα για τθ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ αυτοφ που τα υπογράφει από ελλθνικι διπλωματικι 
αρχι ςτο εξωτερικό ι από διπλωματικι αρχι τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα με επικφρωςθ του 
Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ. 
Δικαιολογθτικά (ενδεικτικά ι πιςτοποιθτικά ςπουδϊν, κ.λπ.) που ζχουν εκδοκεί από τισ χϊρεσ: 
Αγία Λουκία, Αγ. Βικζντιοσ & Γρεναδίνεσ, Άγιοσ Μαρίνοσ, Αγ. Μαυρίκιοσ, Άγιοσ Χριςτόφοροσ (Σεντ 
Κιτσ)& Νζβισ,  Αηερμπαϊτηάν, Αλβανία, Ανδόρρα, Αντίγκουα & Μπαρμποφντα, Αργεντινι, Αρμενία, 
Αυςτραλία, Αυςτρία, Βανουάτου, Βζλγιο, Βενεηουζλα, Βολιβία, Βοςνία και Ερηεγοβίνθ, Βουλγαρία, 
Βραηιλία,  Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Γουατεμάλα,  Γρενάδα, Δανία (δεν ςυμπεριλαμβάνονται θ 
Γροιλανδία και οι Νιςοι Φερόεσ), Δομινίκα, Δομινικανι Δθμοκρατία, Εκουαδόρ (Ιςθμερινόσ), Ελ 
Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εςκονία, Θ.Ρ.Α., Θνωμζνο Βαςίλειο (Συμπεριλαμβάνονται Αγία Ελζνθ, 
Ανγκουίλα, Βερμοφδεσ, Βρετανικζσ Ραρκζνοι Νιςοι, Γιβραλτάρ, Γκζρνςεϊ, Μοντςερράτ, Νιςοσ του 
Μαν, Νιςοι Κζιμαν, Νιςοι Νότιοσ Γεωργία και Νότιοι Σάντουιτσ, Νιςοι Τερκσ και Κζικοσ, Νιςοι 
Φϊκλαντ, Τηζρςεϊ), Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιςλανδία, Ιςπανία, Ιςραιλ, Ιταλία, Καηακςτάν, Κίνα 
(μόνο θ διοικθτικι περιφζρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολομβία ,Κορζα (Νότιοσ), Κόςτα 
ίκα,  Κροατία, Κφπροσ,  Λεςόκο, Λετονία, Λευκορωςία, Λιβερία, Λικουανία, Λιχτενςτάιν, 
Λουξεμβοφργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβοφνιο, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, 
Μπαρμπάντοσ, Μπαχάμεσ, Μπαχρζιν, Μπελίη, Μποτςουάνα, Μπουρουντί, Μπρουνζι-
Νταρουςαλάμ, Ναμίμπια, Νζα Ηθλανδία, Νιςοι Κουκ, Νιςοι Μάρςαλ, Νικαράγουα, Νιοφε, 
Νορβθγία, Νότιοσ Αφρικι, Ολλανδία (Κάτω Χϊρεσ)(Άγιοσ Ευςτάκιοσ, Άγιοσ Μαρτίνοσ, Αροφμπα, 
Κουραςάο, Μποναίρ, Σάμπα), Ομάν, Ονδοφρα, Ουγγαρία, Ουκρανία,  Ουρουγουάθ, Ραναμάσ, 
Ραραγουάθ, Ρολωνία, Ρορτογαλία, Ρράςινο Ακρωτιριο, ουμανία, ωςία, Σαμόα, Σάο Τόμε & 
Ρρίνςιπε, Σερβία, Σεχχζλλεσ, Βόρειοσ Μακεδονία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαηιλάνδθ, Σουθδία, 
Σουρινάμ, Τατηικιςτάν, Τόγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ & Τομπάγκο, Τςεχία, Φινλανδία, Φίτηι, Χιλι δε 
χρειάηεται να ζχουν επικυρωκεί για τθ γνθςιότθτά τουσ από ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο 
εξωτερικό, με τθν προχπόκεςθ, όμωσ, ότι ςτα ζγγραφα αυτά κα υπάρχει επιςθμείωςθ, που 
προβλζπουν τα άρκρα 3 και 4 τθσ ςφμβαςθσ τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) τθσ 5θσ Οκτωβρίου 1961 από τισ 
αρμόδιεσ για το ςκοπό αυτό αρχζσ, που ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ ίδιασ Σφμβαςθσ, 
υποχρεϊνεται να ορίςει το κάκε ςυμβαλλόμενο Κράτοσ. 

Γι' αυτό οι υποψιφιοι που προςκομίηουν δικαιολογθτικά από τισ ανωτζρω χϊρεσ πρζπει να 
ηθτοφν από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ χϊρασ τουσ να βάηει ςτο ζγγραφο τθν απαιτοφμενθ 
επιςθμείωςθ. 

 
Σθμείωςθ:  
 

Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται ςτισ χϊρεσ που ζχουν μεν προςχωριςει ςτθ Σφμβαςθ τθσ 
Χάγθσ αλλά θ χϊρα μασ εγείρει αντιρριςεισ για τθν προςχϊρθςι τουσ δθλαδι από  το Ουημπεκιςτάν, 
τθ Μογγολία, το Ρεροφ και το Κιργιςτάν (Κιργιηία), τθν Τυνθςία, τισ Φιλιππίνεσ και το Κοςςυφοπζδιο, 
(το οποίο αναγνωρίηεται ωσ τμιμα τθσ Σερβίασ και όχι ωσ ανεξάρτθτο κράτοσ),  κα πρζπει να φζρουν 
επικφρωςθ των Ελλθνικϊν προξενικϊν αρχϊν ςτθν αλλοδαπι, ωσ προσ το γνιςιο τθσ υπογραφισ του 
αλλοδαποφ οργάνου.  

Θ επικφρωςθ γίνεται ςτο πρωτότυπο και όχι ςε φωτοτυπία. 
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Για τθν υποβολι και επικφρωςθ τίτλων, πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων, ιςχφουν τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Αϋ/26.3.2014): 

 
Τθσ αλλοδαπισ 
Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από αντίγραφο εγγράφου που ζχει επικυρωκεί από 
δικθγόρο και απαραιτιτωσ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, θ οποία κα υποβάλλεται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ πρωτότυπθσ ι ευκρινζσ 
φωτοαντίγραφο του ακριβοφσ αντιγράφου. 

Θ 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 ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο 
εξωτερικό. 

Σφμφωνα με τον νζο «Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36, Ν.4194/2013-ΦΕΚ 208/τ.Αϋ/27.09.2013), 
μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από δικθγόρο (μετά τθ 27-09-2013) γίνονται 
δεκτζσ εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ από και προσ 
τθν οποία μετζφραςε. 

 
Εφιςτάται θ προςοχι ςτθν αναηιτθςθ περαιτζρω λεπτομερειϊν και διευκρινίςεων για τθ 

διαδικαςία επικυρϊςεων και μεταφράςεων αλλοδαπϊν εγγράφων,  ςτθν ιςτοςελίδα του 
Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ  www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-
metaphrastiki-ypiresia.html. 

 
Τθσ θμεδαπισ 
 
α) Δθμόςια ζγγραφα τθσ θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και 

φορείσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν-πιςτοποιθτικά-βεβαιϊςεισ 
κ.λ.π.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ 

 
β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και 

φορείσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι απόλυςθσ ιδιωτικοφ λυκείου) 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, κακϊσ και ςε ευκρινι  
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι απόλυςθσ ιδιωτικοφ λυκείου που 
φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ). 

 
ΡΟΣΟΧΘ : 
 

           Τα δικαιολογθτικά που προζρχονται από ξζνα ςχολεία που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα πρζπει 
να είναι επικυρωμζνα για τθ γνθςιότθτά τουσ και τθ νομιμότθτα λειτουργίασ των ςχολείων αυτϊν 
από τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ ςτθν οποία υπάγεται το ςχολείο. 

 
Δικαιολογθτικά από ξζνθ αρχι που δεν κα είναι επικυρωμζνα για τθ γνθςιότθτά τουσ δεν κα 

γίνονται δεκτά από τισ Γραμματείεσ των ςχολϊν ι τμθμάτων τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι 
οποίεσ ζχουν τθν ευκφνθ για τον ζλεγχο των εγγράφων κατά τθ διαδικαςία εγγραφισ των 
επιτυχόντων. 

 

http://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html
http://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html
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Τονίηεται ότι θ υποβολι απλϊν, ευανάγνωςτων φωτοαντιγράφων, επζχει κζςθ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ του υποψθφίου, περί τθσ ακρίβειασ και εγκυρότθτασ των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων 
και επομζνωσ εξιςϊνεται με τθν υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986. 

Εάν διαπιςτωκεί κατά τον υποχρεωτικό ι άλλο ζλεγχο ότι υποβλικθκαν αλλοιωμζνα 
φωτοαντίγραφα, εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 6 του άρκρου 22 του ν. 
1599/1986 και που επιβάλλονται ςτον ενδιαφερόμενο, εφόςον θ πράξθ αυτι δεν τιμωρείται 
αυςτθρότερα από άλλθ ποινικι διάταξθ, θ διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, για τθν ζκδοςθ τθσ οποίασ 
υποβλικθκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμζςωσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

AΙΤΘΣΘ-ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΤΟΡΟΣ-ΤΟΡOΣ-ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΤΟΥΣ 

Οι υπαγόμενοι ςτισ ανωτζρω ειδικζσ κατθγορίεσ, υποβάλλουν το μινα Ιοφλιο, θλεκτρονικά, 
μζςω διαδικτφου, αίτθςθ ςυμμετοχισ και μθχανογραφικό δελτίο, ςε θμερομθνία που 
ανακοινϊνεται από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ  και Θρθςκευμάτων. Οι θμερομθνίεσ 
υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ και του μθχανογραφικοφ δελτίου 
γνωςτοποιοφνται  με ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων www.minedu.gov.gr (Ενότθτα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότθτα «Ζλλθνεσ του Εξωτερικοφ»). 
Οι υποψιφιοι οφείλουν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και του μθχανογραφικοφ δελτίου να 
διακζτουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία μετά τθν ειςαγωγι τουσ κα κατακζςουν ςτθ 
γραμματεία του τμιματοσ ι τθσ ςχολισ επιτυχίασ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
θλεκτρονικισ αίτθςθσ δεν γίνονται δεκτζσ εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ και μθχανογραφικά 
δελτία, κακϊσ κλειδϊνει το ςφςτθμα. Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι πριν τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
θλεκτρονικισ αίτθςθσ και μθχανογραφικοφ δελτίου κα πρζπει να ζχουν ςυγκεντρϊςει όλα τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν και τα οποία 
ζχουν αναφερκεί αναλυτικά ανά κατθγορία ςτο κεφάλαιο Β’, ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι ο 
ζλεγχοσ κα γίνει ςτισ Γραμματείεσ των τμθμάτων ι ςχολϊν επιτυχίασ τουσ κατά τθν περίοδο των 
εγγραφϊν. Σε περίπτωςθ που δεν διακζτουν τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά για τθν υποβολι του 
μθχανογραφικοφ δελτίου και τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, λόγω κακυςτζρθςθσ ζκδοςισ τουσ από τισ 
ξζνεσ αρχζσ του εξωτερικοφ, αλλά πλθροφν τισ προχποκζςεισ, οι υποψιφιοι, υποχρεοφνται να τα 
προςκομίςουν ςτθν αρμόδια Επιτροπι ςυγκζντρωςθσ και ελζγχου αιτιςεων ςυμμετοχισ και 
μθχανογραφικοφ δελτίου Ελλινων εξωτερικοφ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 
ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίςει εκείνθ και οπωςδιποτε ζγκαιρα, πριν τθν ολοκλιρωςθ του 
αρχείου υποψθφίων για τθ διαδικαςία διεξαγωγισ των ειδικϊν ειςαγωγικϊν εξετάςεων το μινα 
Σεπτζμβριο. 

Οι υποψιφιοι, κατά τθν περίοδο θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ και του 
μθχανογραφικοφ δελτίου, αποςτζλλουν ςτθν Επιτροπι ςυγκζντρωςθσ και ελζγχου αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και μθχανογραφικοφ δελτίου Ελλινων εξωτερικοφ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων τα ακόλουκα: 

(α) ζνα  (1)  αντίγραφο αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ υπογεγραμμζνο ςτο πεδίο που ζχει  
προβλεφκεί για το ςκοπό αυτό, το οποίο ζχουν εκτυπϊςει από το θλεκτρονικό ςφςτθμα υποβολισ 

 

(β) ζνα (1) αντίγραφο μθχανογραφικοφ δελτίου επίςθσ υπογεγραμμζνο ςτα πεδία που ζχουν 
προβλεφκεί για το ςκοπό αυτό, το οποίο ζχουν εκτυπϊςει από το θλεκτρονικό ςφςτθμα υποβολισ 

 

(γ) ζνα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτθρίου τουσ ςυνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίςθμθσ 
μετάφραςισ του ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, αν πρόκειται για απολυτιριο ξζνου ςχολείου που λειτουργεί 
ςτο εξωτερικό ι ςτο εςωτερικό. 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
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(δ) ζνα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωςθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ ξζνων τίτλων Γενικισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από τθ Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ 
Ευρωπαϊκϊν και Μειονοτικϊν Σχολείων του Υπουργείου  Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι από 
τισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από τουσ Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ 
των Ελλθνικϊν διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ κακϊσ και βεβαίωςθ αναγωγισ 
βακμολογίασ ςε περίπτωςθ που ο βακμόσ δεν είναι ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα. 
 
(ε) ζνα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωςθσ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ ξζνων τίτλων Δευτεροβάκμιασ 
Τεχνικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.  κακϊσ και ζνα (1) φωτοαντίγραφο 
Βεβαίωςθσ από τθν οποία να προκφπτει θ αναγωγι τθσ βακμολογίασ του Απολυτθρίου 
Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ Επαγγελματικισ  Κατάρτιςθσ  τθσ αλλοδαπισ ςτθν 20βακμθ κλίμακα, ςε 
περίπτωςθ που θ βακμολογία του Απολυτιριου τίτλου δεν εκφράηεται ςτθν 20βακμθ κλίμακα και 
 
(ςτ) ζνα (1) υπογεγραμμζνο αντίγραφο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986 αρμοδίωσ υπογε-
γραμμζνθ και εκτυπωμζνθ επίςθσ από το θλεκτρονικό ςφςτθμα υποβολισ, ςτθν οποία δθλϊνουν ότι 
ζχουν τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζνταξι τουσ ςτθν ειδικι κατθγορία που υπάγονται 
και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογθτικά κα προςκομίςουν για τθν εγγραφι τουσ ςτθ ςχολι ι το τμιμα 
ειςαγωγισ τουσ. Σε περίπτωςθ που δεν διακζτουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά λόγω 
κακυςτζρθςθσ ζκδοςισ τουσ από τισ ξζνεσ αρχζσ του εξωτερικοφ και όχι λόγω δικισ τουσ υπαιτιότθτασ, 
δθλϊνουν ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι κα τα προςκομίςουν ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα που ορίηεται 
από τθν αρμόδια Επιτροπι ςυγκζντρωςθσ και ελζγχου αιτιςεων ςυμμετοχισ και μθχανογραφικοφ 
δελτίου Ελλινων εξωτερικοφ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και ότι ςτθ 
ςυνζχεια, ςε περίπτωςθ επιτυχίασ  κα προςκομίςουν ςτθ γραμματεία τθσ Σχολισ ι του Τμιματοσ 
επιτυχίασ όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που πιςτοποποιοφν το δικαίωμα υπαγωγισ τουσ ςτθν 
ειδικι κατθγορία. 
 
(η) ζνα (1) φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ  ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (ςε περίπτωςθ ξζνου διαβατθρίου 
απαιτείται επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ). 
 
(θ) δφο (2) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
 
(κ) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ οικείασ χϊρασ, από τθν οποία να 
προκφπτει θ χϊρα, το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ οποίασ ακολουκεί το ςχολείο αποφοίτθςθσ και ότι ο 
τίτλοσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που κατζχει ο υποψιφιοσ του παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ 
ςε Ρανεπιςτιμια. Οι εν λόγω βεβαιϊςεισ δεν απαιτοφνται  για τουσ κατόχουσ απολυτθρίου Λυκείου 
τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 

Οι υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, οι οποίοι εξετάηονται προφορικά 
λόγω δυςλεξίασ ι άλλων ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν πρζπει να αποςτείλουν ςτθν ανωτζρω 
Επιτροπι και  ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ πρωτότυπθσ βεβαίωςθσ ι ευκρινζσ φωτοαντίγραφο 
του ακριβοφσ αντιγράφου τθσ από ΚΕΔΔΥ ι ΚΕΣΥ ι Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα. 



 

26 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

ΤΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

 
 1.Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται ςτισ ειδικζσ κατηγορίεσ 1 και 2: 
 
Οι υποψιφιοι των ειδικϊν κατθγοριϊν 1 & 2 για να αποκτιςουν δικαίωμα επιλογισ ςτισ ςχολζσ και 
ςτα τμιματα των Ρανεπιςτθμίων, των Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, ςχολζσ 
Υπαξιωματικϊν Ενόπλων Δυνάμεων, ςχολζσ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, Ανϊτατεσ Εκκλθςιαςτικζσ 
Ακαδθμίεσ, Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ για τισ οποίεσ διλωςαν 
προτίμθςθ, απαιτείται να λάβουν μζροσ ςε γραπτζσ εξετάςεισ ςτα μακιματα μιασ από τισ εξισ τρεισ 
ομάδεσ προςανατολιςμοφ: 
 

i) Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ii) Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

iii) Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ 

 
Οι Σχολζσ, τα Τμιματα και οι Ειςαγωγικζσ Κατευκφνςεισ Τμθμάτων ςτα οποία ζχουν πρόςβαςθ οι 
υποψιφιοι των ειδικϊν κατθγοριϊν Ελλινων του εξωτερικοφ κατατάςςονται ςε τζςςερα (4) 
Επιςτθμονικά Ρεδία, που ορίηονται ωσ εξισ: 
 

1o Επιςτθμονικό Ρεδίο: Ανκρωπιςτικζσ, Νομικζσ και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 
2o Επιςτθμονικό Ρεδίο: Θετικζσ και Τεχνολογικζσ Επιςτιμεσ 
3o Επιςτθμονικό Ρεδίο: Επιςτιμεσ Υγείασ και Ηωισ 
4o Επιςτθμονικό Ρεδίο: Επιςτιμεσ  Οικονομίασ και Ρλθροφορικισ 
 

Οι υποψιφιοι των ειδικϊν κατθγοριϊν 1 & 2 κατακζτουν διλωςθ προτίμθςθσ (Μθχανογραφικό Δελτίο) 
για δφο (2) κατά ανϊτατο όριο Επιςτθμονικά Ρεδία. 
 
Πςοι επικυμοφν να είναι υποψιφιοι ςε ζνα (1) μόνο Επιςτθμονικό Ρεδίο, εξετάηονται ςε τζςςερα (4) 
μακιματα, ενϊ όςοι επικυμοφν να είναι υποψιφιοι ςε δφο (2) Επιςτθμονικά Ρεδία, εξετάηονται και 
ςε ζνα πζμπτο (5ο) μάκθμα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικισ Ραιδείασ ι Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ. 

 
Οι ωσ άνω υποψιφιοι μποροφν να επιλζξουν ζναν ι δφο από τουσ παρακάτω εναλλακτικοφσ 
ςυνδυαςμοφσ μακθμάτων ανά Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα μακιματα ςτα 
οποία υπάρχουν αυξθμζνοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ όπωσ αυτοί κακορίηονται ςτο κεφάλαιο Ε’ που 
ακολουκεί. 
Για τθν ειςαγωγι ςτα τμιματα κάκε Επιςτθμονικοφ Ρεδίου, κα υπολογίηονται τα τζςςερα (4) 
μακιματα και οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ τα οποία προβλζπονται ςτθν Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ όπου 
ανικει ο υποψιφιοσ για το ςυγκεκριμζνο Επιςτθμονικό Ρεδίο. Συγκεκριμζνα: 

 
i) Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Τα κοινά μακιματα, ςτα οποία εξετάηονται υποχρεωτικά οι μακθτζσ τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ 
Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, ςε όποιο Επιςτθμονικό Ρεδίο και αν κατευκφνονται, είναι τα εξισ τρία (3): 
Αρχαία Ελλθνικά (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) 
Ιςτορία (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) 
Νεοελλθνικι Γλϊςςα (Γενικισ Ραιδείασ) 
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Οι υποψιφιοι εκτόσ από τα ανωτζρω τρία κοινά μακιματα κα πρζπει να εξεταςτοφν: 
α) ςτα Λατινικά (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ), για να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 1ο Επιςτθμονικό Ρεδίο 
β) ςτθ Βιολογία (Γενικισ Ραιδείασ), για να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 3ο Επιςτθμονικό Ρεδίο 
 
ii) Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Τα κοινά μακιματα, ςτα οποία εξετάηονται υποχρεωτικά οι μακθτζσ τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ 
Θετικϊν Σπουδϊν, ςε όποιο Επιςτθμονικό Ρεδίο και αν κατευκφνονται, είναι τα εξισ τρία (3): 
Φυςικι (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) 
Χθμεία (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) 
Νεοελλθνικι Γλϊςςα (Γενικισ Ραιδείασ) 
 
Οι υποψιφιοι εκτόσ από τα ανωτζρω τρία κοινά μακιματα κα πρζπει να εξεταςτοφν: 
α) ςτα Μακθματικά (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ), για να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 2ο Επιςτθμονικό Ρεδίο 
β) ςτθ Βιολογία (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ), για να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 3ο Επιςτθμονικό Ρεδίο 
 
iii) Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ 

Τα κοινά μακιματα, ςτα οποία εξετάηονται υποχρεωτικά οι μακθτζσ τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ 
Σπουδϊν Οικονομίασ και Ρλθροφορικισ, ςε όποιο Επιςτθμονικό Ρεδίο και αν κατευκφνονται, είναι τα 
εξισ τρία(3): 
Μακθματικά (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) 
Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον (ΑΕΡΡ) (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) 
Νεοελλθνικι Γλϊςςα (Γενικισ Ραιδείασ) 
 
Οι υποψιφιοι εκτόσ από τα ανωτζρω τρία κοινά μακιματα κα πρζπει να εξεταςτοφν: 
α) ςτθ Βιολογία (Γενικισ Ραιδείασ), για να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 3ο Επιςτθμονικό Ρεδίο 
β) ςτισ Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ (ΑΟΘ) (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) για να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 
4ο Επιςτθμονικό Ρεδίο 
 
2.Η επιλογή των υποψηφίων των ειδικϊν κατηγοριϊν 3, 4 και 5: 
 
Για τουσ υποψθφίουσ των ειδικϊν κατθγοριϊν 3, 4 και 5 ςυνυπολογίηεται ο βακμόσ απολυτθρίου 
τουσ ςτθν 20βακμθ κλίμακα και θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ ςτο μάκθμα γενικισ 
παιδείασ τθσ Γ' τάξθσ Γενικοφ Λυκείου "Νεοελλθνικι Γλϊςςα", για να ειςαχκοφν ςτισ ςχολζσ και ςτα 
τμιματα των Ρανεπιςτθμίων, των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν, τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε. και ςτισ 
Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ. Οι υποψιφιοι των ειδικϊν κατθγοριϊν 3,4 & 5 
κατακζτουν διλωςθ προτίμθςθσ (Μθχανογραφικό Δελτίο) για δφο (2) κατά ανϊτατο όριο 
Επιςτθμονικά Ρεδία. 
Ρροκειμζνου όμωσ, για τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ ςχολζσ των Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν 
Ιδρυμάτων, ςτισ ςχολζσ Υπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και ςτισ ςχολζσ τθσ Αςτυνομικισ 
Ακαδθμίασ, οι υποψιφιοι κα πρζπει να επιλζξουν μία Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ από τισ 
προαναφερόμενεσ  και να εξεταςτοφν ςτα μακιματα αυτισ. Οι υποψιφιοι, εφόςον ενδιαφζρονται 
για ειςαγωγι ςτισ ςυγκεκριμζνεσ αυτζσ ςχολζσ κα πρζπει να επιλζξουν ζνα ι δφο από τα 
Επιςτθμονικά Ρεδία ςτα οποία δίνει πρόςβαςθ θ Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ τθν οποία επζλεξαν 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1 του κεφαλαίου Δ' τθσ παροφςασ.  Θ επιλογι τουσ 
για ειςαγωγι ςτισ ςχολζσ αυτζσ, γίνεται με βάςθ το ςφνολο των μορίων που προκφπτει ςφμφωνα με 
τα αναφερόμενα του κεφαλαίου Ε' που ακολουκεί. 
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 Οι εξετάςεισ όλων των παραπάνω μακθμάτων για όλεσ τισ ειδικζσ κατθγορίεσ διενεργοφνται ςτθν 
Ακινα και ςτθ Θεςςαλονίκθ το μινα Σεπτζμβριο και ςτθν φλθ ςτθν οποία εξετάηονται οι μακθτζσ τθσ 
Γ' τάξθσ Γενικϊν Λυκείων τθσ θμεδαπισ ςτα αντίςτοιχα μακιματα. 
 
 Οι υποψιφιοι των ειδικϊν κατθγοριϊν 1, 2, 3, 4 και 5 που δθλϊνουν προτίμθςθ για τμιματα ι ςχολζσ 
για τισ οποίεσ απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι περιςςότερα ειδικά μακιματα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
κάκε φορά διατάξεισ για τθν πρόςβαςθ αποφοίτων Γενικοφ Λυκείου ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, 
εξετάηονται και ςτα προβλεπόμενα ειδικά μακιματα πζρα από τα προβλεπόμενα μακιματα κατά 
περίπτωςθ. 
 
 ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΘΜΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να επιλεγοφν ςτα 
προγράμματα ςπουδϊν των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ιδρυμάτων κα πρζπει να γνωρίηουν ότι 
υποψιφιοι μπορεί να είναι ΜΟΝΟ χριςτιανοί ορκόδοξοι και ειδικότερα ςτα προγράμματα Ιερατικϊν 
Σπουδϊν γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ άρρενεσ υποψιφιοι. 
 
 ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ: Οι υποψιφιοι όλων των ειδικϊν 
κατθγοριϊν που επικυμοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ και ςτισ Σχολζσ τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, εκτόσ από τισ εξετάςεισ ςτα μακιματα τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ, 
υποβάλλονται και ςε προκαταρκτικζσ εξετάςεισ που γίνονται με μζριμνα του Υπουργείου Εκνικισ 
Άμυνασ και του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Οι προκαταρκτικζσ αυτζσ εξετάςεισ είναι 
υγειονομικζσ, ακλθτικζσ και ψυχοτεχνικζσ δοκιμαςίεσ που διενεργοφνται ςφμφωνα με όςα 
κακορίηονται από τισ προκθρφξεισ των ανωτζρω Υπουργείων. Στισ εξετάςεισ αυτζσ ο υποψιφιοσ 
πρζπει να κρικεί ικανόσ κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ υποψθφιότθτάσ του για να είναι υποψιφιοσ για 
επιλογι ςτισ ςχολζσ αυτζσ. 
ΡΟΣΟΧΘ: Οι υποψιφιοι για τισ ανωτζρω ςχολζσ κα πρζπει να ενθμερϊνονται για τον χρόνο και 
τον τόπο υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ και των απαιτοφμενων πρόςκετων δικαιολογθτικϊν, όπωσ 
και για τον χρόνο διεξαγωγισ των προκαταρκτικϊν εξετάςεων, από τισ ςχετικζσ προκθρφξεισ που 
εκδίδονται από το Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ και το Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ , κατά 
περίπτωςθ. 
 
Θ υποβολι τθσ Αίτθςθσ-Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του υποψθφίου, κακϊσ και των απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν γίνεται αμιγϊσ θλεκτρονικά (internet), μζςω ςχετικισ εφαρμογισ ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://www.asei-assy.mil.gr. 
 

Οι οικείεσ προκθρφξεισ διατίκενται από τα Στρατολογικά Γραφεία και τα Αςτυνομικά Τμιματα 
αντίςτοιχα. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ Σχολζσ αυτζσ δίνονται: 

α)Για τισ Σχολζσ του Στρατοφ :  
α. Γραφείο Ενθμερϊςεωσ Κοινοφ Ακθνϊν, Μεςογείων 227-231, Χολαργόσ Τ.Κ. 15561, τθλ. 
2106598661-4 

β. Γραφείο Ενθμερϊςεωσ Κοινοφ Θεςςαλονίκθσ, Γρθγορίου Λαμπράκθ 3, Θεςςαλονίκθ, Τ.Κ. 54636, 
τθλ. 2310893238, θλεκτρ. ταχυδρομείο gek.thessalonikis@mod.mil.gr 
γ. Στρατιωτικι Σχολι Ευελπίδων, Τμιμα Ειςιτθρίων Εξετάςεων, Βάρθ Αττικισ ΒΣΤ 902, τθλ. τθλεφ. 
Κζντρο 210 8904000, Τμιμα Ειςαγ. Εξετ. 210 8904127 - 4026, 210-8970223, θλεκτρ. ταχυδρομείο 
tee@sse.gr 
δ. Σχολι Ναυτικϊν Δοκίμων, τζρμα Χατηθκυριακοφ-Χατηθκυριάκειο, Τ.Κ.18539, Ρειραιάσ, τθλ 210 
4581337 θλεκτρ. ταχυδρομείο tee@hna.gr 
ε. Διοίκθςθ Αεροπορικισ Εκπαιδεφςεωσ (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκζλειασ, Αχαρναί Αττικισ (Τατόι) ΤΓΑ 1010, 
τθλ. 210 8192132, 210-8192133, θλεκτρ. ταχυδρομείο, b13.dae@haf.gr 

https://www.asei-assy.mil.gr/
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ςτ. Στρατιωτικι Σχολι Αξιωματικϊν Σωμάτων – Ρλικωνοσ Γεμιςτοφ 1-2, Θεςςαλονίκθ Τ.Κ. 54638, 
τθλ. 2310 962177 – 962112 – 962191, θλεκτρ. ταχυδρομείο ssas-dspv@army.gr 
η. Σχολι Μονίμων Υπαξιωματικϊν, Βαςίλθ Τςιτςάνθ 63, Τρίκαλα Τ.Κ. 42132 τθλ. 24310-38635, 
24310-38637, 24310-39632, θλεκτρ. ταχυδρομείο smy-teem@army.gr 

 
β) Για τισ Σχολζσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ:  
 1) Στα κατά τόπουσ Αςτυνομικά Τμιματα τα τθλζφωνα των οποίων περιζχονται ςτθν κάτωκι ιςτοςε-
λίδα ςτο πεδίο «Αναηιτθςθ Υπθρεςίασ» 

2)Στθν  Ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ www.hellenicpolice.gr και www.astynomia.gr 
3) Στα τθλζφωνα: ΑΘΘΝΑ:213- 1520774, 213- 1520169 

 

http://www.hellenicpolice.gr/
http://www.astynomia.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ 

1. Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται ςτισ ειδικζσ κατηγορίεσ 1 και 2: 

α) Θ επιλογι των υποψθφίων που υπάγονται ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ 1 και 2  ςτισ ςχολζσ και ςτα 
τμιματα των Ρανεπιςτθμίων, των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν, τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ, ςτισ Ανϊτερεσ 
Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ ςχολζσ των Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, 
ςτισ ςχολζσ Υπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και ςτισ ςχολζσ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, 
γίνεται μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των κζςεων ειςακτζων τθσ κάκε κατθγορίασ, κατά φκίνουςα ςειρά 
μορίων, τα οποία προκφπτουν ωσ ακολοφκωσ: 

i) Ο βακμόσ κάκε πανελλαδικά εξεταηόμενου μακιματοσ μετά τθν αναγωγι του ςτθν εικοςάβακμθ 
κλίμακα με προςζγγιςθ δεκάτου, πολλαπλαςιάηεται με ςυντελεςτι ςφμφωνα με τα παρακάτω: 
 
Α. Για τουσ υποψθφίουσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν 
 
1° Επιςτθμονικό Ρεδίο Ανκρωπιςτικϊν, Νομικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 
α) Αρχαία Ελλθνικά (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα και επτά δζκατα (1,7) 
β) Ιςτορία (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα και τρία δζκατα (1,3) 
γ) Νεοελλθνικι Γλϊςςα (Γενικισ Ραιδείασ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
δ) Λατινικά (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
 
3ο Επιςτθμονικό Ρεδίο Επιςτθμϊν Υγείασ και Ηωισ 

α) Αρχαία Ελλθνικά (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
β) Ιςτορία (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
γ) Νεοελλθνικι Γλϊςςα (Γενικισ Ραιδείασ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
δ) Βιολογία (Γενικισ Ραιδείασ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
 
 
Β. Για τουσ υποψθφίουσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν Σπουδϊν 
 
2ο Επιςτθμονικό Ρεδίο Θετικϊν και Τεχνολογικϊν Επιςτθμϊν 

α) Φυςικι (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα και τρία δζκατα (1,3) 
β) Χθμεία (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
γ) Νεοελλθνικι Γλϊςςα (Γενικισ Ραιδείασ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
δ) Μακθματικά (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα και επτά δζκατα (1,7) 
 
3ο Επιςτθμονικό Ρεδίο Επιςτθμϊν Υγείασ και Ηωισ 

α) Φυςικι (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
β) Χθμεία (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα και τρία δζκατα (1,3) 
γ) Νεοελλθνικι Γλϊςςα (Γενικισ Ραιδείασ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
δ) Βιολογία (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα και επτά δζκατα (1,7) 
 
 
Γ. Για τουσ υποψθφίουσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ Σπουδϊν Οικονομίασ και Ρλθροφορικισ 
 
3ο Επιςτθμονικό Ρεδίο Επιςτθμϊν Υγείασ και Ηωισ 

α) Μακθματικά (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
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β) Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με 
ςυντελεςτι ζνα (1) 
γ) Νεοελλθνικι Γλϊςςα (Γενικισ Ραιδείασ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
δ) Βιολογία (Γενικισ Ραιδείασ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
 
4ο Επιςτθμονικό Ρεδίο Επιςτθμϊν Οικονομίασ και Ρλθροφορικισ 

α) Μακθματικά (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα και επτά δζκατα (1,7) 
β) Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με 
ςυντελεςτι ζνα (1) 
γ) Νεοελλθνικι Γλϊςςα (Γενικισ Ραιδείασ) με ςυντελεςτι ζνα (1) 
δ) Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ (Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ) με ςυντελεςτι ζνα και τρία δζκατα (1,3) 
 
Το άκροιςμα των γινομζνων, κατά περίπτωςθ, αποτελεί το ςφνολο των μορίων που λαμβάνεται 
υπόψθ για τθν επιλογι ςτα αντίςτοιχα τμιματα, ςχολζσ και ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ του ενόσ ι των 
δφο επιςτθμονικϊν πεδίων τθσ ομάδασ προςανατολιςμοφ που ζχει επιλζξει και για τα οποία ζχει 
δθλϊςει προτίμθςθ ο υποψιφιοσ.   
 
ii) Ρροκειμζνου για τμιματα ι ςχολζσ που απαιτείται εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα, το ςφνολο των 
μορίων προκφπτει με τθν προςκικθ του γινομζνου τθσ βακμολογικισ επίδοςθσ ςτο ειδικό μάκθμα 
(μετά τθν αναγωγι του ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα με προςζγγιςθ δεκάτου) με ςυντελεςτι ζνα και 
μιςό (1,5) ςτο ςφνολο των μορίων των ανωτζρω περιπτϊςεων A, B και Γ τθσ παραγράφου αυτισ. Αν τα 
εξεταηόμενα ειδικά μακιματα είναι δφο (2), ωσ βακμολογικι επίδοςθ ςτο ειδικό μάκθμα λαμβάνεται 
υπόψθ ο μζςοσ όροσ των δφο ειδικϊν μακθμάτων. 

Ρροκειμζνου για τθν επιλογι ςτα τμιματα Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ςτο ςφνολο των 
μορίων τθσ περιπτϊςεων Α, Β και Γ τθσ παραγράφου αυτισ, που πρζπει να είναι τουλάχιςτον τριάντα 
πζντε (35) μόρια, προςτίκενται και τα μόρια που προκφπτουν από το γινόμενο του μζςου όρου του 
βακμοφ ςτα τρία αγωνίςματα με ςυντελεςτι ζνα και μιςό (1,5). 

β) Οι υποψιφιοι των ειδικϊν κατθγοριϊν 1 και 2 αποκτοφν δικαίωμα επιλογισ για τισ ςχολζσ, τα 
τμιματα και τισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ των Ρανεπιςτθμίων, των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν 
Ακαδθμιϊν, τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε, ςτισ Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ ςχολζσ των 
Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, ςτισ ςχολζσ Υπαξιωματικϊν των Ενόπλων 
Δυνάμεων και ςτισ ςχολζσ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, εφόςον ςυγκεντρϊςουν, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ i, κατά περίπτωςθ, τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) μόρια. 

Ρροκειμζνου για ςχολι ι τμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ για τθν οποία απαιτείται εξζταςθ 
ςε ειδικό μάκθμα, εκτόσ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ, απαιτείται να ζχει επιτφχει βακμολογία ςτο 
ειδικό μάκθμα τουλάχιςτον ίςθ προσ το μιςό του προβλεπόμενου μζγιςτου δυνατοφ βακμοφ. Οι 
υποψιφιοι για επιλογι ςε τμιμα για το οποίο απαιτείται εξζταςθ ςε περιςςότερα από ζνα ειδικά 
μακιματα, πρζπει να ςυγκεντρϊνουν τθν παραπάνω ελάχιςτθ βακμολογία ξεχωριςτά ςτο κάκε ειδικό 
μάκθμα. 
 
2. Η επιλογή των υποψηφίων των ειδικϊν κατηγοριϊν 3, 4 και 5: 
α) Ρροκειμζνου για τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ ςχολζσ, ςτα τμιματα και ςτισ ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ  
των Ρανεπιςτθμίων, των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν,  τθσ Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε και ςτισ Ανϊτερεσ 
Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ με βάςθ το ςφνολο των μορίων που προκφπτει από το άκροιςμα των 
γινομζνων του μζςου γενικοφ βακμοφ απόλυςθσ από το Λφκειο με ςυντελεςτι δφο και μιςό (2,5) και 
τθσ βακμολογικισ τουσ επίδοςθσ ςτο μάκθμα γενικισ παιδείασ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 
"Νεοελλθνικι Γλϊςςα", μετά τθν αναγωγι του ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα, με ςυντελεςτι δφο και 
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μιςό (2,5). Θ αναγωγι ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα του γενικοφ βακμοφ απόλυςθσ και του βακμοφ ςτο 
μάκθμα "Νεοελλθνικι Γλϊςςα" γίνεται με προςζγγιςθ δεκάτου. 
β) Ρροκειμζνου για τμιματα ι ςχολζσ ι ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ των ανωτζρω Εκπαιδευτικϊν 
Ιδρυμάτων για τισ οποίεσ απαιτείται εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα, ςτο ανωτζρω ςφνολο μορίων 
προςτίκενται και τα μόρια που προκφπτουν από το γινόμενο τθσ βακμολογικισ επίδοςθσ ςτο ειδικό 
μάκθμα, μετά τθν αναγωγι του ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα με προςζγγιςθ δεκάτου, με ςυντελεςτι 
ζνα και μιςό (1,5). Αν τα εξεταηόμενα ειδικά μακιματα είναι δφο (2), ωσ βακμολογικι επίδοςθ ςτο 
ειδικό μάκθμα λαμβάνεται υπόψθ o μζςοσ όροσ των δφο ειδικϊν μακθμάτων. Ρροκειμζνου για τθν 
επιλογι ςτα τμιματα Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ςτο ςφνολο των μορίων του εδαφίου αϋ τθσ 
παραγράφου αυτισ προςτίκενται και τα μόρια που προκφπτουν από το γινόμενο του μζςου όρου του 
βακμοφ ςτα τρία αγωνίςματα με ςυντελεςτι ζνα και μιςό (1,5). 
γ) Ρροκειμζνου για τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ ςχολζσ των Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν 
Ιδρυμάτων, ςτισ ςχολζσ Υπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και ςτισ ςχολζσ τθσ Αςτυνομικισ 
Ακαδθμίασ, θ επιλογι τουσ γίνεται με βάςθ το ςφνολο των μορίων που προκφπτει από τθ γραπτι τουσ 
εξζταςθ ςτα μακιματα μιασ από τισ τρεισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ του κεφ. Δϋ. 
δ) Οι υποψιφιοι των ειδικϊν κατθγοριϊν 3, 4 και 5 αποκτοφν δικαίωμα επιλογισ για τισ ςχολζσ και τα 
τμιματα επιλογισ τουσ, εφόςον ςυγκεντρϊςουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των εδαφίων αϋ-γϋ τθσ 
παροφςασ παραγράφου, κατά περίπτωςθ: 
i) βακμολογία τουλάχιςτον ίςθ με το μιςό τθσ μζγιςτθσ δυνατισ βακμολογίασ ςτο μάκθμα γενικισ 
παιδείασ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου " Νεοελλθνικι Γλϊςςα" για όλεσ τισ ςχολζσ και τα τμιματα, εκτόσ 
των ςχολϊν ι τμθμάτων για τα οποία απαιτείται εξζταςθ και ςε ειδικό μάκθμα. 
ii) Ρροκειμζνου για ςχολι ι τμιμα ι ειςαγωγικι κατεφκυνςθ για τθν οποία απαιτείται εξζταςθ ςε 
ειδικό μάκθμα, εκτόσ τθσ ανωτζρω υπό ςτοιχείο i προχπόκεςθσ, απαιτείται να ζχει επιτφχει 
βακμολογία ςτο ειδικό μάκθμα τουλάχιςτον ίςθ προσ το μιςό του προβλεπόμενου μζγιςτου δυνατοφ 
βακμοφ. Οι υποψιφιοι για επιλογι ςε τμιμα, για το οποίο απαιτείται εξζταςθ ςε περιςςότερα από 
ζνα ειδικά μακιματα, πρζπει να ςυγκεντρϊνουν τθν παραπάνω ελάχιςτθ βακμολογία ξεχωριςτά ςτο 
κάκε ειδικό μάκθμα. 
 iii) Τριάντα πζντε (35) μόρια για τισ ςχολζσ των Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, 
τισ ςχολζσ Υπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και τισ ςχολζσ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, όπου 
απαιτείται εξζταςθ ςε όλα τα μακιματα μιασ από τισ τρεισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ. 
 
3. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κατά τθν επιλογι των υποψθφίων για όλεσ τισ ςχολζσ, εκτόσ από αυτζσ 
των Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, των ςχολϊν Υπαξιωματικϊν των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των ςχολϊν τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ: 
α) Αναφορικά με τισ ειδικζσ κατθγορίεσ 1 και 2, ειςάγονται ωσ υπεράρικμοι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολι ι 
τμιμα όλοι οι υποψιφιοι που ιςοβακμοφν με τον τελευταίο ειςαγόμενο ςτθ ςχολι ι το τμιμα αυτό. 
β) Αναφορικά με τισ ειδικζσ κατθγορίεσ 3, 4 και 5, ειςάγεται αυτόσ που διλωςε με προγενζςτερθ 
προτίμθςθ τθ ςυγκεκριμζνθ ςχολι ι τμιμα και, αν υπάρχει και πάλι ιςοβακμία, ειςάγεται αυτόσ που 
πζτυχε μεγαλφτερθ βακμολογικι επίδοςθ ςτο μάκθμα «Νεοελλθνικι Γλϊςςα». Αν εξακολουκεί να 
υπάρχει ιςοβακμία, ειςάγεται αυτόσ που ζχει μεγαλφτερο βακμό απολυτθρίου και αν υπάρχει και 
πάλι ιςοβακμία, ειςάγονται ωσ υπεράρικμοι ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολι ι τμιμα όλοι οι υποψιφιοι που 
ιςοβακμοφν ςτθν περίπτωςθ αυτι. 
γ) Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτθν τελευταία κζςθ ειςακτζων ςτισ ςχολζσ των Ανϊτατων Στρατιωτικϊν 
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, ςτισ ςχολζσ Υπαξιωματικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και ςτισ ςχολζσ τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, προθγείται αυτόσ που διλωςε τθ ςυγκεκριμζνθ ςχολι με προγενζςτερθ 
προτίμθςθ. Αν υπάρχουν και πάλι ιςοβακμοφντεσ, προθγείται αυτόσ που ςυγκζντρωςε μεγαλφτερο 
αρικμό μορίων ςτο πρϊτο από τα αναφερόμενα ςτο κεφ. Δϋ μακιματα τθσ ομάδασ που εξετάςτθκε. 
Αν εξακολουκοφν να υπάρχουν ιςοβακμοφντεσ, προθγείται αυτόσ που ςυγκζντρωςε μεγαλφτερο 
αρικμό μορίων ςτο δεφτερο αναφερόμενο μάκθμα κ.ο.κ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥΣ 

Οι ειςαγωγικζσ εξετάςεισ των Ελλινων του εξωτερικοφ και τζκνων Ελλινων υπαλλιλων που 
υπθρετοφν  ςτο εξωτερικό διεξάγονται το Σεπτζμβριο κάκε ζτουσ. 
α) Το πρόγραμμα των εξετάςεων ανακοινϊνεται από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και ςτθν 
ιςτοςελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr (ενότθτα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότθτα «Ζλλθνεσ του 
Εξωτερικοφ»). Στο πρόγραμμα αναφζρονται ο τόποσ, θ θμερομθνία, θ ϊρα ζναρξθσ και θ διάρκεια του 
χρόνου εξζταςθσ κάκε μακιματοσ. 
β) Οι υποψιφιοι, όταν προςζρχονται ςτισ εξετάςεισ, πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τθν αςτυνομικι τουσ 
ταυτότθτα ι διαβατιριο, το δελτίο ταυτότθτασ υποψθφίου, το οποίο παραλαμβάνεται από τον 
υποψιφιο από το εξεταςτικό κζντρο τθν πρϊτθ μζρα των εξετάςεων και δφο (2) μπλε ι μαφρα ςτυλό.  
 
Ειδικά ςτουσ υποψθφίουσ που κα εξεταςτοφν ςτο γραμμικό  και ςτο ελεφκερο ςχζδιο, εφιςτάται θ 
προςοχι ςτα εξισ :  
 
1.Κατά τθν εξζταςθ ςτο «Γραμμικό Σχζδιο» δίνεται ςτουσ υποψθφίουσ χαρτί ςχεδίαςθσ, που οι 
εξωτερικζσ του διαςτάςεισ είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ, ςτισ οποίεσ γίνεται θ 
ςχεδίαςθ, 0,50 Χ 0,58 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψιφιοσ πρζπει να ζχει μαηί του ςτισ εξετάςεισ 
πινακίδα ςχεδίαςθσ, διαςτάςεων αναλόγων με το χαρτί ςχεδίαςθσ και τα απαραίτθτα για τθ ςχεδίαςθ 
όργανα και υλικά, δθλαδι χαρτί πρόχειρο ςχεδίαςθσ (ριηόχαρτο ι άλλο, ςε διάςταςθ περίπου Α4), 
μολφβια με διαφορετικι ςκλθρότθτα για διαφορετικά πάχθ γραμμϊν, όργανα για ςχεδίαςθ με 
μολφβι ι με ςινικι μελάνθ, ταυ ι παραλλθλογράφο, τρίγωνα ςχεδίαςθσ, κοινό υποδεκάμετρο και τα 
λοιπά αναγκαία μζςα ςχεδίαςθσ (διαβιτθ, καμπυλόγραμμο, γομολάςτιχα, ξφςτρα - καμπάνα κ.λ.π.). 
Επίςθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεγεκυντικό φακό. Απαγορεφεται, όμωσ, να χρθςιμοποιεί 
ςυςτιματα ςχεδίαςθσ, δθλαδι ειδικά εκτυπωτικά μθχανιματα γραφισ και ςχεδίαςθσ γραμμάτων, 
ηελατίνεσ ι μεταλλικά ςτοιχεία τυποποιθμζνων γραμμάτων, αυτοκόλλθτα (ράςτερ, λετραςζτ κ.λ.π.) 
γραμμάτων ι γραμμοςκιάςεων και κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα ςε διάφορεσ κλίμακεσ, ζνα : είκοςι, 
ζνα : πενιντα κ.λ.π.), μοιρογνωμόνιο, κακϊσ και υπολογιςτικζσ μθχανζσ (κομπιοφτερσ).  

 
2. Κατά τθν εξζταςθ ςτο «Ελεφκερο Σχζδιο», δίνεται ςτουσ υποψθφίουσ χαρτί ςχεδίαςθσ, που οι 
εξωτερικζσ του διαςτάςεισ είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ, ςτισ οποίεσ γίνεται θ 
ςχεδίαςθ, 0,50 Χ 0,50 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψιφιοσ πρζπει να ζχει μαηί του ςτισ εξετάςεισ 
πινακίδα ςχεδίαςθσ, διαςτάςεων αναλόγων με το χαρτί ςχεδίαςθσ. Θ εξζταςθ γίνεται με μολφβια. Ο 
υποψιφιοσ πρζπει να ζχει μαηί του, εκτόσ από τθν πινακίδα, μολφβια μαλακά και ςκλθρά, 
γομολάςτιχα, ξφςτρα. Επίςθσ, επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ βελόνασ μετριματοσ και νιματοσ 
ςτάκμθσ, ενϊ δεν επιτρζπεται θ χριςθ οργάνων ςχεδίαςθσ και θ χριςθ ςπρζι. 
 

Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο χϊρο των εξετάςεων ςε υποψθφίουσ που ζχουν μαηί τουσ βιβλία, 
τετράδια, ςθμειϊματα, αρικμομθχανζσ, κινθτά τθλζφωνα ι άλλα αντικείμενα, εκτόσ από αυτά που 
προαναφζρκθκαν. 
γ) Θ εξζταςθ ςτα ειδικά μακιματα γίνεται ςφμφωνα με το ςχετικό πρόγραμμα που ανακοινϊνεται. 
δ) Ο υποψιφιοσ που δθλϊνει προτίμθςθ για τα τμιματα Λογοκεραπείασ και παρουςιάηει κϊφωςθ-
βαρθκοΐα, δυςαρκρία, τραφλιςμα, εγκεφαλοπάκεια που επθρεάηει τθ λειτουργία λόγου-άρκρωςθσ ι 
πακολογικι φωνι, δεν μπορεί να παρακολουκιςει τα τμιματα αυτά λόγω του γνωςτικοφ 
αντικειμζνου των τμθμάτων αυτϊν. Γι' αυτό το λόγο, όςοι ειςάγονται ςε τμιμα Λογοκεραπείασ 
υποβάλλονται μετά τθν ειςαγωγι τουσ ςε ςχετικζσ εξετάςεισ με ευκφνθ του τμιματοσ. Αν από τισ 
εξετάςεισ αυτζσ διαπιςτωκεί για κάποιον επιτυχόντα ότι παρουςιάηει μία από τισ παραπάνω πακιςεισ, 
τότε με απόφαςθ του τμιματοσ διαγράφεται από το τμιμα αυτό. Κατά ςυνζπεια, ςυνιςτάται ςτουσ 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
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υποψιφιουσ που γνωρίηουν ότι παρουςιάηουν κάποια από τισ παραπάνω πακιςεισ να μθ δθλϊνουν  
τμιμα Λογοκεραπείασ, γιατί περιορίηουν ζτςι τισ δυνατότθτεσ προτίμθςισ τουσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΕΞΕΤΑΣΘ ΚΑΙ ΡΑΚΤΙΚΘ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ 

 
α) Οι υποψιφιοι όλων των κατθγοριϊν για τθν επιλογι τουσ ςτα Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ 
και Ακλθτιςμοφ (ΤΕΦΑΑ) πρζπει, εκτόσ από τθν εξζταςι τουσ ςτα μακιματα γενικισ αξιολόγθςθσ κατά 
περίπτωςθ, να υποβλθκοφν ςε υγειονομικι εξζταςθ (πακολογικζσ, οφκαλμολογικζσ και καρδιολογικζσ 
εξετάςεισ) και πρακτικι δοκιμαςία ςε τρία (3) από τα τζςςερα (4) αγωνίςματα που αναφζρονται 
παρακάτω. 
β) Θ υγειονομικι εξζταςθ και θ πρακτικι δοκιμαςία διενεργοφνται από επιτροπι που λειτουργεί ςτθν 
Ακινα και ςτθ Θεςςαλονίκθ. Ο χρόνοσ και ο τόποσ υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ 
ανακοινϊνεται πριν τθ λιξθ των εξετάςεων των μακθμάτων. Οι υποψιφιοι κατά τθν προςζλευςι τουσ 
ςτθν επιτροπι πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με δφο (2) μικρζσ φωτογραφίεσ, ακτινογραφία κϊρακα, 
βεβαίωςθ οπτικισ οξφτθτασ και καρδιογράφθμα από νοςθλευτικό ίδρυμα του δθμοςίου ι ΝΡΔΔ ι 
ιατρό του δθμοςίου. Οι ιατρικζσ αυτζσ εξετάςεισ μπορεί να είναι και από ιδιϊτθ γιατρό. 
γ) Τα αγωνίςματα και θ βακμολογικι κλίμακα των αντίςτοιχων επιδόςεων είναι: 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΕΝΩΝ 

ΒΑΘΜΟΙ ΔΟΜΟΣ 400μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΘΚΟΣ ΣΦΑΙΟΒΟΛΙΑ (βάροσ 
ςφαίρασ 6κ.) 

ΚΟΛΥΜΒΘΣΘ 
(50μ. ελεφκερο) 

20 μζχρι  55" 6.20μ. και άνω 14μ.  και  άνω μζχρι  29" 

19 55"01 - 55"50 6.19μ. - 6.05μ. 13.99μ. - 13.60μ. 29"01 - 30"00 

18 55"51 - 56"00 6.04μ. - 5.90μ. 13.59μ. - 13.20μ. 30"01 - 31"00 

17 56"01 - 56"50 5.89μ. - 5.75μ. 13.19μ. - 12.80μ. 31"01 - 32"00 

16 56"51 - 57"00 5.74μ. - 5.60μ. 12.79μ. - 12.40μ. 32"01 - 33"00 

15 57"01 - 57"50 5.59μ. - 5.45μ. 12.39μ. - 12.00μ. 33"01 - 34"00 

14 57"51 - 58"00 5.44μ. - 5.30μ. 11.99μ. - 11.60μ. 34"01 - 35"00 

13 58"01 - 58"50 5.29μ. - 5.15μ. 11.59μ. - 11.20μ. 35"01 - 36"00 

12 58"51 - 59"00 5.14μ. - 5.00μ. 11.19μ. - 10.80μ. 36"01 - 37"00 

11 59"01 - 59"50 4.99μ. - 4.85μ. 10.79μ. - 10.40μ. 37"01 - 38"00 

10 59"51 - 60"00 4.84μ. - 4.70μ. 10.39μ. - 10.00μ. 38"01 - 39"00 

9 60"01 - 60"50 4.69μ. - 4.55μ. 9.99μ. -  9.60μ. 39"01 - 40"00 

8 60"51-  61"00 4.54μ. - 4.40μ. 9.59μ. -  9.20μ. 40"01 - 41"00 

7 61"01 - 61"50 4.39μ. - 4.25μ. 9.19μ. -  8.80μ. 41"01 - 42"00 

6 61"51 - 62"00 4.24μ. - 4.10μ. 8.79μ. -  8.40μ. 42"01 - 43"00 

5 62"01 - 62"50 4.09μ. - 3.95μ. 8.39μ. -  8.00μ. 43"01 - 44"00 

4 62"51 - 63"00 3.94μ. - 3.80μ. 7.99μ. -  7.60μ. 44"01 - 45"00 

3 63"01 - 63"50 3.79μ. - 3.65μ. 7.59μ. -  7.20μ. 45"01 - 46"00 

2 63"51 - 64"00 3.64μ. - 3.50μ. 7.19μ. -  6.80μ. 46"01 - 47"00 

1 64"01 - 64"50 3.49μ. - 3.35μ. 6.79μ. -  6.40μ. 47"01 - 48"00 

0 64"51 και άνω 3.34μ. και κάτω 6.39μ. και κάτω 48"01 και άνω 
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ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΘΛΕΩΝ 

ΒΑΘΜΟΙ ΔΟΜΟΣ 200μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΘΚΟΣ ΣΦΑΙΟΒΟΛΙΑ (βάροσ 
ςφαίρασ 4κ.) 

ΚΟΛΥΜΒΘΣΘ 
(50μ. ελεφκερο) 

20 μζχρι  29" 5.15μ. και άνω 11.00μ.  και  άνω ζωσ    31"0 

19 29"01 - 29"50 5.14μ. - 5.00μ. 10.99μ. - 10.60μ. 31"01 - 32"00 

18 29"51 - 30"00 4.99μ. - 4.85μ. 10.59μ. - 10.20μ. 32"01 - 33"00 

17 30"01 - 30"50 4.84μ. - 4.70μ. 10.19μ. -   9.80μ. 33"01 - 34"00 

16 30"51 - 31"00                     4.69μ. - 4.55μ. 9.79μ. -  9.40μ. 34"01 - 35"00 

15 31"01 - 31"50 4.54μ. - 4.40μ. 9.39μ. -  9.00μ. 35"01 - 36"00 

14 31"51 - 32"00 4.39μ. - 4.25μ. 8.99μ. -  8.60μ. 36"01 - 37"00 

13 32"01 - 32"50 4.24μ. - 4.10μ. 8.59μ. -  8.20μ. 37"01 - 38"00 

12 32"51 - 33"00                     4.09μ. - 3.95μ. 8.19μ. -  7.80μ. 38"01 - 39"00 

11 33"01 - 33"50                     3.94μ. - 3.80μ. 7.79μ. -  7.40μ. 39"01 - 40"00 

10 33"51 - 34"00 3.79μ. - 3.65μ. 7.39μ. -  7.00μ. 40"01 - 41"00 

9 34"01 - 34"50 3.64μ. - 3.50μ. 6.99μ. -  6.60μ. 41"01 - 42"00 

8 34"51 - 35"00 3.49μ. - 3.35μ. 6.59μ. -  6.20μ. 42"01 - 43"00 

7 35"01 - 35"50 3.34μ. - 3.20μ. 6.19μ. -  5.80μ. 43"01 - 44"00 

6 35"51 - 36"00 3.19μ. - 3.05μ. 5.79μ. -  5.40μ. 44"01 - 45"00 

5 36"01 - 36"50 3.04μ. - 2.90μ. 5.39μ. -  5.00μ. 45"01 - 46"00 

4 36"51 - 37"00 2.89μ. - 2.75μ. 4.99μ. -  4.60μ. 46"01 - 47"00 

3 37"01 - 37"50 2.74μ. - 2.60μ. 4.59μ. -  4.20μ. 47"01 - 48"00 

2 37"51 - 38"00 2.59μ. - 2.45μ. 4.19μ. -  3.80μ. 48"01 - 49"00 

1 38"01 - 38"50 2.44μ. - 2.30μ. 3.79μ. -  3.40μ. 49"01 - 50"00 

0 38"51 και άνω 2.29μ. και κάτω 3.39μ. και κάτω 50"01 και άνω 

 
δ) Τα παραπάνω αγωνίςματα διεξάγονται ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ. Στο άλμα ςε μικοσ 
και ςτθ ςφαιροβολία οι υποψιφιοι δικαιοφνται τρεισ (3) προςπάκειεσ, από τισ οποίεσ βακμολογείται 
θ καλφτερθ. Ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ των αγωνιςμάτων αποτελεί τον βακμό των πρακτικϊν 
δοκιμαςιϊν που λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό των μορίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΘ 

 
Οι υποψιφιοι με τθν ειδικι κατθγορία Ελλινων του εξωτερικοφ μποροφν να αναηθτιςουν τθν φλθ 
των πανελλαδικά εξεταηομζνων μακθμάτων ςτθ με αρικμ. πρωτ. 119174/Δ2/13-7-2018 (ΦΕΚ 3411/ 
Β’) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα Κακοριςμόσ εξεταςτζασ φλθσ για το ζτοσ 2019 για τα μακιματα που 
εξετάηονται πανελλαδικά για τθν ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ αποφοίτων Γϋ τάξθσ 
Γενικοφ Λυκείου με διόρκωςθ ςφάλματοσ ςτο ΦΕΚ 4479 Β’/2018.  
 
Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ υποψθφίουσ να λθφκεί υπ’όψιν: 
 
1)H με αρικμ Φ.251/138819/Α5/24-8-2018  Υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 3807/Β’) «Τροποποίθςθ τθσ 
Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/ Βϋ/2016) υπουργικισ απόφαςθσ «Διαδικαςίεσ ςχετικά με τισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ Γενικοφ Λυκείου, με το ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ 
που κεςπίςτθκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει» ςφμφωνα με τθν 
οποία άλλαξε ο τρόποσ εξζταςθσ του Ρανελλαδικϊσ εξεταηόμενου μακιματοσ των Αρχαίων 
Ελλθνικϊν και θ οποία περιλαμβάνει όλεσ τισ ςχετικζσ λεπτομζρειεσ.  

 
2)Το με αρ. πρωτ. 142733/Δ2/04-09-2018 με κζμα: Οδθγίεσ για τθ διδαςκαλία των μακθμάτων               
«Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ», «Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ των Θ/Υ» και «Ανάπτυξθ Εφαρμο-
γϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον» ςτο Γενικό Λφκειο για το ςχολικό ζτοσ 2018 –2019, ςφμφωνα 
με το οποίο για το μάκθμα «Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν ςε Ρρογραμματιςτικό Ρεριβάλλον» τθσ Γϋ τάξθσ 
Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου και τθσ Δϋ τάξθσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ 2018-
2019 ιςχφουν οι οδθγίεσ διδαςκαλίασ, όπωσ ζχουν οριςτεί για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018, ςφμφωνα 
με το υπ’ αρικμ. 163578/Δ2/02-10-2017 ζγγραφο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.. 
 
3)Το με αρ. πρωτ. 189322/Δ2/07-11-2018 με κζμα: Διαχείριςθ τθσ Διδακτζασ-Εξεταςτζασ φλθσ των 

Μακθματικϊν τθσ Γϋ τάξθσ Θμερθςίου Γενικοφ Λυκείου και τθσ Δϋ τάξθσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου 
για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, ςφμφωνα με το οποίο για τα Μακθματικά τθσ Γϋ τάξθσ Θμερθςίου 
Γενικοφ Λυκείου και τθσ Δϋ τάξθσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ 2018 – 2019 ιςχφ-
ει θ Διαχείριςθ τθσ Διδακτζασ-Εξεταςτζασ φλθσ των Μακθματικϊν όπωσ ζχει οριςτεί για το ςχολικό 
ζτοσ 2017-2018 με το υπ’ αρικμ. 163573/Δ2/02-10-2017 ζγγραφο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.  
 
4)Το με αρ. πρωτ. 207851/Δ2/03-12-2018 με κζμα: Διαχείριςθ τθσ Διδακτζασ - Εξεταςτζασ φλθσ τθσ 

ΧΘΜΕΙΑΣ τθσ Γϋ τάξθσ Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου και τθσ Δϋ τάξθσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου  
(ΟΜΑΔΑ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ) για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 ςφμφωνα με το 
οποίο για τθ ΧΘΜΕΙΑ τθσ Γϋ τάξθσ Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου και τθσ Δϋ τάξθσ Εςπερινοφ Γενικοφ 
Λυκείου (ΟΜΑΔΑ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ) για το ςχολικό ζτοσ 2018- 2019 ιςχφει 
θ Διαχείριςθ τθσ Διδακτζασ-Εξεταςτζασ φλθσ τθσ ΧΘΜΕΙΑΣ όπωσ ζχει οριςτεί για το ςχολικό ζτοσ 
2017-2018 με το υπ’ αρικμ. 163656/Δ2/02-10-2017 ζγγραφο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 
 
Τα ανωτζρω δφνανται να αναηθτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΡΡΕΘ www.minedu.gov.gr. 
 
 
 
 
 

http://www.minedu.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ 

 
Οριςμζνεσ ςχολζσ και τμιματα λόγω του γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου απαιτοφν 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και γι' αυτό για τισ ςχολζσ και τα τμιματα αυτά απαιτείται πρόςκετθ εξζταςθ 
ςε ειδικά μακιματα για τθ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ των εξειδικευμζνων γνϊςεων. Συγκεκριμζνα, για 
τα Τμιματα :  

 
α) Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ / 

Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / Τουριςτικϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / Οικονομικισ και Διοίκθςθσ 
Τουριςμοφ του Ραν/μίου Αιγαίου οι υποψιφιοι εξετάηονται ςτο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ 
«Αγγλικά».  

β) Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γαλλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ 
εξετάηονται ςτο αντίςτοιχο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Γαλλικά». γ) Γερμανικισ Γλϊςςασ και 
Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ οι υποψιφιοι εξετάηονται ςτο 
αντίςτοιχο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Γερμανικά».  

δ) Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ / Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΑΡΘ οι 
υποψιφιοι εξετάηονται ςτο αντίςτοιχο ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Ιταλικά».  

ε) Ιςπανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του ΕΚΡΑ οι υποψιφιοι εξετάηονται ςτο αντίςτοιχο 
ειδικό μάκθμα ξζνθσ γλϊςςασ «Ιςπανικά».  

ςτ) Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του ΡΑ.ΡΕΙ. / Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του 
ΡΑ.ΜΑΚ. / Διεκνϊν, Ευρωπαϊκϊν και Ρεριφερειακϊν Σπουδϊν του Ραντείου Ραν/μίου / Επικοινωνίασ, 
Μζςων και Ρολιτιςμοφ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου / Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ 
του ΕΚΡΑ / Δθμοςιογραφίασ και Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ του ΑΡΘ / Διοίκθςθσ Τουριςμοφ του 
ΡΑ.Δ.Α. και του Ραν. Ρατρϊν/ Τουριςμοφ του Ιονίου Ραν/μίου / Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ 
Εκπαίδευςθσ όδου και Κριτθσ οι υποψιφιοι εξετάηονται ςε ζνα από τα εξισ ειδικά μακιματα ξζνων 
γλωςςϊν: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».  

η) Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου οι υποψιφιοι 
εξετάηονται ςε δφο από τα εξισ ειδικά μακιματα ξζνων γλωςςϊν: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».   

 θ) Μουςικϊν Σπουδϊν του ΕΚΡΑ / Μουςικϊν Σπουδϊν του ΑΡΘ οι υποψιφιοι εξετάηονται 
ςτα δφο ειδικά μακιματα «Αρμονία» και «Ζλεγχοσ Μουςικϊν Ακουςτικϊν Ικανοτιτων».  
              κ) Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του ΕΜΡ, του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, του ΑΡΘ και των 
Ρανεπιςτθμίων Θεςςαλίασ, Ρατρϊν, Δθμοκρίτειου Θράκθσ και Ιωαννίνων / Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων 
και Ζργων Τζχνθσ του ΡΑ.Δ.Α. / Γραφιςτικισ και Οπτικισ Επικοινωνίασ του ΡΑ.Δ.Α. / Εςωτερικισ 
Αρχιτεκτονικισ του ΡΑ.Δ.Α. και του ΔΙ.ΡΑ.Ε.  οι υποψιφιοι εξετάηονται ςτα δφο ειδικά μακιματα 
«Ελεφκερο Σχζδιο» και «Γραμμικό Σχζδιο».  
         ι)  Μουςικϊν Σπουδϊν  του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ του Ρανεπι-
ςτθμίου Μακεδονίασ,  Μουςικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ιςχφουν οι διατάξεισ του 
άρκρου 19 του ν. 4559/2018 (Αϋ 142), όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 45 του ν. 
4589/2019 (Αϋ 13) και τθσ ςχετικισ Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Βϋ) Υ.Α.  
Στα ανωτζρω κακορίηονται οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ και όροι ειςαγωγισ φοιτθτϊν ςτο Τμιμα 
Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, ςτο Τμιμα Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ του 
Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, ςτο Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων τα 
εξεταςτζα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ βάςει των οποίων εξάγεται θ 
τελικι βακμολογία του υποψθφίου, τα εξεταηόμενα μακιματα, τα μόρια και οι προχποκζςεισ 
ειςαγωγισ, ο τρόποσ εξζταςθσ των μουςικϊν μακθμάτων και οι διαδικαςίεσ ςυμμετοχισ. 
Επομζνωσ, από τισ φετινζσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2019 (δθλαδι για τθν ειςαγωγι ςτο 
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ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020) και εφεξισ, θ ειςαγωγι ςτα τρία (3) Τμιματα: 
- ςτο Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, 
- ςτο Τμιμα Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, 
- ςτο Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 
γίνεται ΜΟΝΟ μόνο μζςω κοινϊν ειςαγωγικϊν εξετάςεων πανελλαδικοφ επιπζδου. 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ κοινζσ ειςιτιριεσ εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι ςπουδαςτϊν ςτα ανωτζρω 
Μουςικά Τμιματα του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και του Ρανεπιςτθμίου 
Μακεδονίασ ζχουν οι κάτοχοι απολυτθρίου τίτλου Λυκείου ι ιςότιμου τίτλου Σχολείου 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ και οι οποίοι ζχουν ςυμμετάςχει ςτισ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ του τρζχοντοσ ζτουσ Ελλινων του εξωτερικοφ για ειςαγωγι ςτθν 
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςτο μάκθμα Νεοελλθνικι Γλϊςςα των Γενικϊν Λυκείων τθσ θμεδαπισ. 

 
Εξεταηόμενα μακιματα, ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ,  μόρια και προχποκζςεισ ειςαγωγισ. 

1. Α. Οι υποψιφιοι, με τθν ειδικι κατθγορία Ελλινων του εξωτερικοφ,  που ενδιαφζρονται να 
ειςαχκοφν ςτα ανωτζρω Μουςικά Τμιματα του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, του Ρανεπιςτθμίου 
Ιωαννίνων και του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ εξετάηονται μζςω κοινϊν ειςαγωγικϊν εξετάςεων 
πανελλαδικοφ επιπζδου ςτα εξισ δφο (2) μουςικά µακιµατα: 
α) Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερµθνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρθςίασ των 
υποψθφίων. Ωσ µουςικό όργανο εννοείται και θ φωνθτικι τζχνθ. 
β) Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο κεωρθτικϊν και ακουςτικϊν 
μουςικϊν γνϊςεων. 
 
Β. Επιπλζον οι υποψιφιοι, µακθτζσ και απόφοιτοι, εξετάηονται μζςω των πανελλαδικϊν εξετάςεων 
Ελλινων του εξωτερικοφ ςτο μάκθμα  Νεοελλθνικι Γλϊςςα των Γενικϊν Λυκείων τθσ θμεδαπισ.  
 
Συνεπϊσ, όςοι ενδιαφζρονται για τα 3 μουςικά Τμιματα του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, του 
Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ πρζπει να ςυμμετάςχουν  
- ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ Ελλινων του εξωτερικοφ ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ των 
ΓΕΛ  τθσ θμεδαπισ ΚΑΙ ΕΡΙΡΛΕΟΝ 
-  ςτισ κοινζσ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ πανελλαδικοφ επιπζδου ςτα δφο (2)  μουςικά μακιματα α) 
Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερµθνεία   και   β) Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ. 
 
2. Για τθν εξαγωγι τθσ ςυνολικισ βακµολογίασ των υποψθφίων ςυνυπολογίηονται ο βακµόσ 
Απολυτθρίου Λυκείου κάκε υποψθφίου, ο βακµόσ που ζλαβε ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ Ελλινων 
εξωτερικοφ ςτο µάκθµα «Νεοελλθνικι Γλϊςςα» των Γενικϊν Λυκείων τθσ θμεδαπισ και ο βακµόσ 
ςτα µακιµατα «Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερµθνεία» και «Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ» µε τουσ εξισ 
ςυντελεςτζσ: 
α) ο βακµόσ ςτο µάκθµα «Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερµθνεία» αντιςτοιχεί ςτο τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ βακµολογίασ, 
β) ο βακµόσ ςτο µάκθµα «Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ» αντιςτοιχεί ςτο τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ βακµολογίασ, 
γ) ο βακµόσ ςτο µάκθµα «Νεοελλθνικι Γλϊςςα» των Γενικϊν Λυκείων τθσ θμεδαπισ  αντιςτοιχεί ςτο 
τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ βακµολογίασ, 
δ) ο βακµόσ του Απολυτθρίου Λυκείου αντιςτοιχεί ςτο δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ ςυνολικισ 
βακµολογίασ. 
 
Σε περίπτωςθ υποψθφίων με ξζνουσ τίτλουσ ςπουδϊν των οποίων ο βακμόσ δεν είναι ςτθν 
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εικοςάβακμθ κλίμακα, τότε ο βακμόσ απολυτθρίου που λαμβάνεται υπ’οψιν και αντιςτοιχεί ςτο δζκα 
τοισ εκατό (10%) τθσ ςυνολικισ βακµολογίασ είναι ο βακμόσ που προκφπτει από τθ Βεβαίωςθ 
αντιςτοιχίασ του τίτλου Γενικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ με το απολυτιριο του  
Γενικοφ Λυκείου τθσ θμεδαπισ και  αναγωγισ τθσ βακμολογίασ αυτοφ ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα 
από τθ Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, Eυρωπαϊκϊν  και Μειονοτικϊν 
Σχολείων του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι από τισ Διευκφνςεισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι από τουσ Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ των Ελλθνικϊν 
διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ. 
 
3. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ειςαγωγι του υποψθφίου ςτα ανωτζρω Τµιµατα είναι  
α) ο υποψιφιοσ να επιτφχει ςε κακζνα μουςικό μάκθμα βακμό τουλάχιςτον ίςο με το 30% του 
άριςτα, β) ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των δφο μουςικϊν μακθμάτων πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
ίςοσ με το 50% του άριςτα  και  
γ) ο υποψιφιοσ να ζχει προςζλκει ςτθν εξζταςθ του μακιματοσ «Νεοελλθνικι Γλϊςςα» των Γενικϊν 
Λυκείων  τθσ θμεδαπισ.  
Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ για τον υπολογιςμό των μορίων ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ ςχετικισ Υ.Α. 
 
Τρόποσ εξζταςθσ των 2 μουςικϊν μακθμάτων «ΜΟΥΣΙΚΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΕΜΘΝΕΙΑ»  ΚΑΙ  «ΜΟΥΣΙΚΘ 
ΑΝΤΙΛΘΨΘ ΚΑΙ ΓΝΩΣΘ» 

 
1.  Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία 
Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει τθν εξζταςθ κομματιϊν είδουσ  α) Λόγιασ Δυτικισ Μουςικισ 
παράδοςθσ,  β) Τηαη (Jazz) ι άλλθσ ςφγχρονθσ μουςικισ ζκφραςθσ, γ) Ραραδοςιακισ, λαϊκισ 
μουςικισ παράδοςθσ ι βυηαντινισ μουςικισ. 
Ο υποψιφιοσ επιλζγει να εξεταςτεί ςε ζνα από τα παραπάνω είδθ και ςε ζνα μουςικό όργανο (ωσ 
µουςικό όργανο εννοείται και θ φωνθτικι τζχνθ) και ςυγκεκριμζνα: 
α) από τθ Λόγια Δυτικι Μουςικι παράδοςθ: δφο ςυνκζςεισ διαφορετικοφ φφουσ και περιόδου, θ μία 
αργισ και θ άλλθ γριγορθσ ρυκμικισ αγωγισ, μζτριασ δεξιοτεχνικισ και ερμθνευτικισ δυςκολίασ, με 
ακρίβεια ςτθν μουςικι απόδοςθ. 
β) από τθν Τηαη ι άλλθ ςφγχρονθ μουςικι ζκφραςθ: δυο ςυνκζςεισ, μία αργισ και μία γριγορθσ 
ρυκμικισ αγωγισ από το ρεπερτόριο τθσ Τηαη, ροκ ι άλλου ςφγχρονου μουςικοφ είδουσ με ςυμβατό 
ςφντομο αυτοςχεδιαςμό και απόδοςθ φφουσ (ςτιλ). 
γ) από τθν Ραραδοςιακι, λαϊκι μουςικι παράδοςθ ι βυηαντινι μουςικι: δυο κομμάτια επιλεγμζνα 
με γνϊμονα τον πρωταγωνιςτικό ρόλο του εξεταηόμενου οργάνου ι φωνισ, με ςυμβατό ςφντομο 
αυτοςχεδιαςμό (ταξίμι). Στθ φωνθτικι εξζταςθ δεν προβλζπεται αυτοςχεδιαςμόσ. 
Θ εξζταςθ τθσ φωνθτικισ ι οργανικισ μουςικισ διαρκεί  2ϋ με 6ϋ λεπτά. Κάκε υποψιφιοσ εξετάηεται 
ςε ζνα από τα δφο κομμάτια/ςυνκζςεισ, τθν επιλογι του οποίου αποφαςίηει θ εξεταςτικι επιτροπι.  
Αν ο υποψιφιοσ ζχει επιλζξει ζργα μεγαλφτερθσ διάρκειασ, θ επιτροπι ζχει δικαίωμα να διακόψει 
τον υποψιφιο ςτον χρόνο που ζχει κακοριςτεί. Οι υποψιφιοι πρζπει να φζρουν μαηί τουσ το όργανο 
που ζχουν επιλζξει, με εξαίρεςθ (από τα πλθκτροφόρα όργανα) το πιάνο  και  (από τα κρουςτά 
όργανα) τα ντραμσ και τα όργανα ςυμφωνικισ ορχιςτρασ (τφμπανα και μαρίμπα), τα οποία κα 
βρίςκονται ςε κάκε εξεταςτικό κζντρο όπου απαιτείται. Οι υποψιφιοι δίνουν τισ εξετάςεισ χωρίσ να 
υπάρχει οπτικι επαφι από και με τθν εξεταςτικι επιτροπι (πίςω από κουρτίνα ι παραβάν) 
ςυνοδευόμενοι από επιτθρθτι.  
2. Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ 
Το μάκθμα «Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ» περιλαμβάνει τθν εξζταςθ του αντικειμζνου τθσ 
Μουςικισ Αντίλθψθσ και του αντικειμζνου τθσ Μουςικισ Γνϊςθσ. 
Α. Θ εξζταςθ ςτο αντικείμενο τθσ Μουςικισ Αντίλθψθσ διάρκειασ 30’ λεπτϊν περιλαμβάνει 
αναγνϊριςθ μοτίβων, ρυκμικϊν μζτρων, ςυγχορδιϊν, διαδοχισ ςυγχορδιϊν, θχοχρϊματοσ 
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(μουςικϊν χροιϊν).  
Β. Θ εξζταςθ ςτο αντικείμενο τθσ Μουςικισ Γνϊςθσ διάρκειασ 2 ωρϊν περιλαμβάνει Θεωρία 
Μουςικισ, Τονικι Αρμονία, ςτοιχεία Μορφολογίασ και Ιςτορίασ τθσ Μουςικισ, ςτοιχεία βυηαντινισ, 
παραδοςιακισ, λαϊκισ μουςικισ, ςτοιχεία Μουςικισ Τεχνολογίασ. Για το αντικείμενο τθσ Μουςικισ 
Γνϊςθσ οι υποψιφιοι μποροφν να ςυμβουλεφονται τα μουςικά εγχειρίδια τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, ενϊ για τθν Αρμονία οι απαιτιςεισ προςαρμόηονται ςτισ γνϊςεισ του υποχρεωτικοφ 
Αρμονίασ. 
 
Ρεραιτζρω λεπτομζρειεσ για τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και τα ερωτιματα εξζταςθσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 3 τθσ ςχετικισ Υ.Α. 
 
Συνοψίηοντασ, θ πανελλαδικι εξζταςθ ςτο μάκθμα Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία (όργανο ι 
φωνθτικι τζχνθ) περιλαμβάνει τθν εξζταςθ κομματιϊν είδουσ είτε α) Λόγιασ Δυτικισ Μουςικισ 
παράδοςθσ,  είτε  β) Τηαη ι άλλθσ ςφγχρονθσ μουςικισ ζκφραςθσ,  είτε  γ) Ραραδοςιακισ, λαϊκισ 
μουςικισ παράδοςθσ ι βυηαντινισ μουςικισ.    Ο υποψιφιοσ επιλζγει να εξεταςτεί  
- ςε ζνα από τα παραπάνω τρία είδθ (α,β,γ)  
- και ςε ζνα μουςικό όργανο (ωσ µουςικό όργανο εννοείται και θ φωνθτικι τζχνθ)   
Αντίκετα θ πανελλαδικι εξζταςθ ςτο μάκθμα Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ περιλαμβάνει τθν 
εξζταςθ ςτα 2 αντικείμενα τθσ Μουςικισ Αντίλθψθσ και τθσ Μουςικισ Γνϊςθσ, θ οποία είναι κοινι 
για όλουσ τουσ υποψθφίουσ και γι αυτό οι υποψιφιοι δεν επιλζγουν κάποια προτίμθςθ. 
             Οι υποψιφιοι που κα εξεταςτοφν ςτα μακιματα «Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία» και 
«Μουςικι Αντίλθψθ και Γνϊςθ»,  κα πρζπει να προςζξουν τα εξισ :  
 
 
Για τθν εξζταςθ ςτο μάκθμα «Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία» οι υποψιφιοι κα πρζπει να φζρουν 
μαηί τουσ τα μουςικά όργανα ςτα οποία κα εξεταςτοφν, εκτόσ από τα μουςικά όργανα πιάνο και 
κρουςτά ευρωπαϊκά (κλαςςικά – ςφγχρονα), τα οποία κα υπάρχουν ςτο χϊρο εξζταςισ τουσ. Οι 
υποψιφιοι κατά τθν εξζταςι τουσ δεν κα πρζπει να φζρουν μαηί τουσ παρτιτοφρεσ και κινθτά 
τθλζφωνα. Επιπλζον, ςε ό,τι αφορά τθν Λόγια Δυτικι Μουςικι και τθν Βυηαντινι Μουςικι οι 
υποψιφιοι κα πρζπει να φζρουν μαηί τουσ και να κατακζςουν εγκαίρωσ (μζςω ενόσ επιτθρθτι) προσ 
χριςθ από τθν επιτροπι μια κακαρι παρτιτοφρα των επιλεγζντων ζργων, ϊςτε οι εξεταςτζσ να ζχουν 
πλιρθ εικόνα των ζργων που εξετάηονται οι υποψιφιοι. 
 
 

Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ ζχει εξεταςτεί ςε περιςςότερεσ από μία ξζνεσ γλϊςςεσ, τότε 
ωσ βακμόσ ςτο ειδικό μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ για τα Τμιματα που απαιτοφν εξζταςθ ςε μία από 
τισ ξζνεσ γλϊςςεσ από αυτζσ που εξετάςτθκε, λαμβάνεται υπόψθ ο μεγαλφτεροσ βακμόσ από αυτοφσ 
που πζτυχε ςτισ ξζνεσ αυτζσ γλϊςςεσ. 
 
Σθμειϊνεται ότι: 
1. Θ εξζταςθ του ελεφκερου ςχεδίου και του γραμμικοφ ςχεδίου γίνεται ωσ εξισ: 

α) Θ εξζταςθ ςτο ελεφκερο ςχζδιο περιλαμβάνει ελεφκερθ ςχεδίαςθ αντικειμζνων, που τοποκετοφνται 
πάνω ςε βάκρο, και επιδιϊκεται θ εξακρίβωςθ τθσ ικανότθτασ του υποψθφίου να αποδίδει και να 
εκφράηει τα χαρακτθριςτικά μορφικά γνωρίςματα του κζματοσ, που δίνεται για ςχεδίαςθ. 

β) Θ εξζταςθ ςτο γραμμικό ςχζδιο περιλαμβάνει ςχεδίαςθ γεωμετρικϊν ςχθμάτων και μορφϊν, τα 
οποία δίνονται ςτον πίνακα ι ςε φφλλο χαρτιοφ, και επιδιϊκεται θ εξακρίβωςθ τθσ ικανότθτασ του 
υποψθφίου για ςχεδίαςθ με ακρίβεια και κακαρότθτα. 
 
2. Θ εξζταςθ ςτθν ξζνθ γλϊςςα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ιςπανικά) γίνεται ωσ εξισ: 



 

42 

 

Δίνεται ςτουσ υποψιφιουσ αυκεντικό κείμενο ζκταςθσ περίπου 330-370 λζξεων. Στον αρικμό αυτό 
προςμετροφνται όλεσ οι λζξεισ ςυμπεριλαμβανομζνων των άρκρων, των προκζςεων, των ςυνδζςμων 
κ.λπ. 

Οι εξεταηόμενοι καλοφνται : 
Α) Nα απαντιςουν ςτθ ξζνθ γλϊςςα : 

 α) ςε τρεισ-τζςςερισ (3-4) ερωτιςεισ που απαιτοφν μια «ςφντομθ απάντθςθ». Με τισ ερωτιςεισ αυτζσ 
ελζγχεται θ ικανότθτα του υποψθφίου να κατανοεί το γενικό νόθμα του κειμζνου (δθλαδι ποιοσ 
γράφει ςε ποιον και για ποιο ςκοπό, ποφ δθμοςιεφεται το κείμενο, κ.λπ.). 

 β) ςε ερωτιςεισ τφπου «πολλαπλισ επιλογισ», δθλαδι ερωτιςεισ που απαιτοφν από τον υποψιφιο να 
επιλζξει μεταξφ τριϊν (3) δυνατϊν απαντιςεων. Με τισ ερωτιςεισ αυτζσ ελζγχεται θ ικανότθτα του 
υποψθφίου να κατανοεί επιμζρουσ νοιματα του κειμζνου. 

Β) Να απαντιςουν ςε τρεισ αςκιςεισ με ςτόχο τον ζλεγχο τθσ ικανότθτασ του υποψθφίου να 
χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα με τρόπο ορκό και κατάλλθλο για τθν κάκε περίςταςθ. 

Γ) Να ςυνκζςουν ζνα γραπτό κείμενο ςτθ ξζνθ γλϊςςα 180-200 λζξεων. Στον αρικμό αυτό 
προςμετροφνται όλεσ οι λζξεισ ςυμπεριλαμβανομζνων των άρκρων, των προκζςεων, των ςυνδζςμων, 
κ.λπ. Το κζμα διατυπϊνεται κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να προςδιορίηεται με ςαφινεια ποιοσ, ςε ποιον, 
για ποιο πράγμα και για ποιον ςκοπό γράφει. 

 
3. Θ εξζταςθ ςτα μουςικά μακιματα γίνεται ωσ εξισ: 
α) "Αρμονία": Δίνονται ςτουσ εξεταηόμενουσ για εναρμόνιςθ ζνα ι δφο μουςικά κείμενα, που 
αντιςτοιχοφν ςτισ γνϊςεισ του υποχρεωτικοφ αρμονίασ. 
β) "Ζλεγχοσ Μουςικϊν Ακουςτικϊν Ικανοτιτων": Ρεριλαμβάνει πζντε ομάδεσ των τεςςάρων 
ερωτιςεων ανά ομάδα και με πζντε επιλογζσ απαντιςεων θ κάκε ερϊτθςθ. 
Με τθν κάκε ομάδα ερωτιςεων επιδιϊκεται: 
α) Με τθν πρϊτθ ομάδα αναγνϊριςθ μελωδικϊν διαςτθμάτων, β) με τθ δεφτερθ ομάδα αναγνϊριςθ 
ςυγχορδιϊν, γ) με τθν τρίτθ ομάδα αναγνϊριςθ διαδοχισ ςυγχορδιϊν, δ) με τθν τζταρτθ ομάδα 
αναγνϊριςθ μζτρου και ρυκμικϊν ςχθμάτων και ε) με τθν πζμπτθ ομάδα αναγνϊριςθ - ταφτιςθ 
μελωδιϊν. 
Θ εξζταςθ διενεργείται ωσ ακολοφκωσ: 
Ανακοινϊνεται κατ' αρχιν ςτουσ υποψιφιουσ θ διαδικαςία και ο τρόποσ εξζταςθσ. Στθ ςυνζχεια, με 
τθν επιςιμανςθ ςτουσ εξεταηόμενουσ ότι αρχίηει θ εξζταςθ, ακοφγεται αρχικά το μουςικό άκουςμα 
(εκφϊνθςθ) κάκε ερϊτθςθσ, το οποίο επαναλαμβάνεται άλλεσ δφο φορζσ και μετά τθ λιξθ τθσ 
τελευταίασ επανάλθψθσ ο υποψιφιοσ ζχει 10ϋϋ ζωσ 12ϋϋ χρόνο για να επιλζξει τθ ςωςτι απάντθςθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιϋ 

ΕΓΓΑΦΘ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 

 
1. Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων, όςοι ειςαχκοφν, οφείλουν να προςζλκουν ςτθ 
γραμματεία τθσ ςχολισ ι του τμιματοσ επιτυχίασ για να πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ των 
δικαιολογθτικϊν τουσ και να εγγραφοφν μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται από το Υπουργείο 
Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και θ οποία ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου 
www.minedu.gov.gr (ενότθτα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότθτα «Ζλλθνεσ του Εξωτερικοφ») και από τα Μζςα 
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Αν δε γραφτοφν μζςα ςτθν προκεςμία που κα οριςτεί, χάνουν οριςτικά το 
δικαίωμα εγγραφισ. 
 

2. Ο υποψιφιοσ κατακζτει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει 
ςτθ Γραμματεία τθσ ςχολισ επιτυχίασ, θ οποία είναι υπεφκυνθ για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, 
προκειμζνου να γίνει θ εγγραφι του. Εάν μετά τθν ειςαγωγι, κατά τον ζλεγχο, διαπιςτωκεί ότι δεν 
ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ, λόγω υποβολισ ψευδϊν ι 
μθ νομίμων δικαιολογθτικϊν, οι ειςαχκζντεσ διαγράφονται με απόφαςθ του τμιματοσ και 
αποκλείονται κατά τα δφο (2) επόμενα ακαδθμαϊκά ζτθ από κάκε διαδικαςία ειςαγωγισ ςε όλα τα 
τμιματα και τισ ςχολζσ. 
Οι κζςεισ των διαγραφζντων δεν αναπλθρϊνονται οφτε μεταφζρονται. 
 

3. Οι ειςαγόμενοι που υποχρεοφνται να υπθρετιςουν τθ κθτεία τουσ ςτθν Κφπρο μποροφν να 
εγγράφονται ςτθ ςχολι που ζχουν επιλεγεί και μετά τθν απόλυςι τουσ από τισ τάξεισ του ςτρατοφ, 
φςτερα από βεβαίωςθ τθσ Κυπριακισ Ρολιτείασ. Ο ειςαγόμενοσ εγγράφεται ςτο ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ 
αν αποκτιςει οριςτικό ι προςωρινό απολυτιριο από τισ τάξεισ του ςτρατοφ μζχρι 15 Νοεμβρίου του 
ίδιου ζτουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ εγγράφεται ςτθν προκεςμία εγγραφισ του επόμενου 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ από αυτό τθσ απόκτθςθσ του απολυτθρίου από τισ τάξεισ του ςτρατοφ και ςτθν 
προκεςμία εγγραφισ τθσ οικείασ ειδικισ κατθγορίασ. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1ο:  Βεβαίωςθ διαμονισ  του ενόσ ι και των δφο γονζων του υποψθφίου ςτο    

εξωτερικό (κατθγορία 1 τζκνων Ελλινων του εξωτερικοφ). 

 

Ρρεςβεία ι Ρροξενείο τθσ Ελλάδασ ςτθν …………………………   

 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

Βεβαιϊνεται ότι ο/θ ...................................................... είναι ελλθνικισ καταγωγισ, 

κατοικεί και διαμζνει μόνιμα, τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ ςτθν τελευταία δεκαετία, δθλαδι 

από ........................ μζχρι  ..........................., ςτθ χϊρα  και δεν είναι ο ίδιοσ ι θ ςφηυγόσ του 

υπάλλθλοσ του Ελλθνικοφ κράτουσ αποςπαςμζνοσ ςε Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε 

Διεκνι Οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ Ελλάδα. 

Τθ βεβαίωςθ αυτι τθ ηιτθςε ο/θ ανωτζρω για να υποβάλει το παιδί του/τθσ.............. αίτθςθ 

ειςαγωγισ ςε ςχολι ι τμιμα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 

 

 

                                                                           ....................................... 20... 

                                                                            Ο Ρρζςβθσ ι ο Ρρόξενοσ 

 

                                                                 (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2ο:        Βεβαίωςθ υπθρεςίασ του ενόσ τουλάχιςτον των γονζων του υποψθφίου ςτο 

εξωτερικό (κατθγορία 2 τζκνων Ελλινων υπαλλιλων και κατ. 3,4,5 Ελλινων 

αποφοίτων ξζνων ςχολείων, των οποίων οι γονείσ τουσ αποςπϊνται ςε ελλθνικι 

δθμοςία υπθρεςία ςτο εξωτερικό ι ςε διεκνι οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει και θ 

Ελλάδα). 

 

 

Ρρεςβεία ι Ρροξενείο τθσ Ελλάδασ ςτθν ………………………… 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

Βεβαιϊνεται ότι ο/θ ............... υπθρζτθςε ωσ (1) ................... ςτ (2) ...................... από ........... μζχρι 

και ………  Τθ βεβαίωςθ αυτι ηιτθςε ο\θ ανωτζρω για να υποβάλει το παιδί του/τθσ  

(3) .................................. αίτθςθ ειςαγωγισ ςε ςχολι  ι τμιμα τθσ Ανϊτατθσ  εκπαίδευςθσ τθσ 

Ελλάδασ. 

 

 

 

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ:                             

1) Αναγράφεται κατά περίπτωςθ                                 ......................................... 20... 

    Εκπαιδευτικόσ, Στρατιωτικόσ κ.λ.π. 

2) Αναγράφεται θ Δθμόςια Υπθρεςία                              Ο Ρρζςβθσ ι ο Ρρόξενοσ 

    ι ο Διεκνισ Οργανιςμόσ (π.χ. Λφκειο 

    Νυρεμβζργθσ ι Γραφείο Συμβοφλου             (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 

    Εκπαίδευςθσ Βόννθσ, ΟΘΕ κ.λ.π.)        

3) Αναγράφεται το όνομα του παιδιοφ.   
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3οα:    Βεβαίωςθ κατοικίασ και διαμονισ του ενόσ ι και των δφο γονζων του υποψθφίου 

ςτο εξωτερικό (κατθγορία ελλινων αποφοίτων ξζνων και κυπριακϊν λυκείων ι 

αντίςτοιχων ςχολείων που λειτουργοφν ςτο εξωτερικό, 3, 4 και 5). 

 

Ρρεςβεία ι Ρροξενείο τθσ Ελλάδασ ςτθν ………………………… 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

Βεβαιϊνεται ότι ο/θ ...................................................... κατοικεί  και διαμζνει μόνιμα, τουλάχιςτον δφο 

(2) πλιρθ ζτθ κατά τθν τελευταία πενταετία (5), δθλαδι από ........................ μζχρι και ........................ 

ςτθ χϊρα ............. 

Τθ βεβαίωςθ αυτι τθ ηιτθςε ο/θ ανωτζρω για να υποβάλει το παιδί του/τθσ.............. αίτθςθ 

ειςαγωγισ ςε ςχολι ι τμιμα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 

 

 

 

                                                                           ....................................... 20... 

                                                                            Ο Ρρζςβθσ ι ο Ρρόξενοσ 

 

                                                                 (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3οβ: Βεβαίωςθ κατοικίασ και διαμονισ του ενόσ ι και των δφο γονζων του υποψθφίου 

                                 ςτο εξωτερικό (κατθγορία ελλινων αποφοίτων ξζνων και κυπριακϊν λυκείων ι 

                                 αντίςτοιχων ςχολείων που λειτουργοφν ςτο εξωτερικό3, 4 και 5). 

 

 

αρμόδια επίςθμθ αρχι ι φορζασ ςτθν ξζνθ χϊρα ………………………… 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

Βεβαιϊνεται ότι ο/θ ...................................................... κατοικεί  και διαμζνει μόνιμα, τουλάχιςτον δφο 

(2) πλιρθ ζτθ κατά τθν τελευταία πενταετία (5), δθλαδι από ........................ μζχρι και ........................ 

ςτθ χϊρα ............. 

Τθ βεβαίωςθ αυτι τθ ηιτθςε ο/θ ανωτζρω για να υποβάλει το παιδί του/τθσ.............. αίτθςθ 

ειςαγωγισ ςε ςχολι ι τμιμα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 

 

 

 

                                                                           ....................................... 20... 

                                                                            Ο Βεβαιϊν (τίτλοσ κζςθσ) 

 

                                                                 (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 4ο: Βεβαίωςθ πλιρουσ φοίτθςθσ ςε ςχολείο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό 

(όλεσ οι κατθγορίεσ) 
 

 

……………………….. ………………………….. (αρμόδια εκπαιδευτικι αρχι) 

                                      

 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιϊνεται ότι ο/θ …………………φοίτθςε πλιρωσ ςτισ παρακάτω τάξεισ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ …………… (τάξθ) κατά τα ςχολικά ζτθ: ................ 

 

 

 

 

 

                                                                      ....................................... 20... 

                                                                              Ο βεβαιϊν (τίτλοσ κζςθσ) 

 

                                                                 (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 5ο: Βεβαίωςθ τρόπου εγγραφισ και ςχολείου προζλευςθσ (κατθγορία 1) 

 

 

 
 ……………………………………………… (Σχολείο αποφοίτθςθσ ςτθν Ελλάδα) 

 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

Βεβαιϊνεται ότι ο/θ ………………… ζκανε εγγραφι ςτθν …………. τάξθ του …………………… Γενικοφ Λυκείου 

με τθν αρικ. ………….………Απόφαςθ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. ι ςχολείου προερχόμενοσ από το 

ςχολείο……………............... 

 

 

 

                                                                           ....................................... 20... 

                                                                                  Ο βεβαιϊν (τίτλοσ κζςθσ) 

                                                                              

                                                                 (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 6ο: Βεβαίωςθ βακμολογίασ* 

 
 
.......................................(Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ομογενϊν, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, 
Ευρωπαϊκϊν  και Μειονοτικϊν Σχολείων του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. ι Συντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ ελλθνικϊν 
διπλωματικϊν και προξενικϊν αρχϊν του εξωτερικοφ) 
 

 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

Βεβαιϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που ιςχφει ςτθ Χϊρα μασ, θ μζςθ γενικι βακμολογία του 

τίτλου απόλυςθσ από το Σχολείο ......................... που ζχει ο/θ ............................... 

είναι ..................................... (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) ςε αντιςτοιχία εικοςάβακμθσ (0- 20) 

βακμολογικισ κλίμακασ. 

 

 

 

 

* Θ βεβαίωςθ αυτι απαιτείται                                                     ....................................... 20... 

  μόνο για υποψθφίουσ                                  Ο βεβαιϊν (τίτλοσ κζςθσ) 

  τθσ κατθγορίασ 3 και 5 (αποφοίτων 

  ξζνων ςχολείων που λειτουργοφν 

  ςτο εξωτερικό)                                     (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 7ο: Βεβαίωςθ προγράμματοσ ςπουδϊν ςχολείου αποφοίτθςθσ και δικαιϊματοσ 

                              ειςαγωγισ του υποψθφίου ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ (κατθγορίεσ 3,4 και 5) 

 

  

............................................................(αρμόδια εκπαιδευτικι ι διπλωματικι αρχι) 
 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

 
Βεβαιϊνεται ότι το ςχολείο .................................. από το οποίο αποφοίτθςε ο/θ .................................... 

(ονοματεπϊνυμο) ακολουκεί το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ ........................................... (όνομα χϊρασ) 

και  ότι, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που ιςχφει ςτθ χϊρα μασ, ο τίτλοσ απόλυςθσ από το ανωτζρω 

Σχολείο του παρζχει δικαίωμα να ειςαχκεί ςε Ρανεπιςτθμιακζσ Σχολζσ τθσ χϊρασ αυτισ. 

 

 

                                                                                     ....................................... 20... 
     
                                                                        
                                                                                          Ο βεβαιϊν (τίτλοσ κζςθσ) 
 
                                                        
                                                                              (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 8ο: Βεβαίωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ  για τθ ςυμμετοχι μακθτϊν- 

                                    ακλθτϊν ςε ςτάδιο προετοιμαςίασ με τθν προολυμπιακι ομάδα τθσ Ελλάδασ ςε 

                                    προπονθτικά κζντρα του εξωτερικοφ (κατθγορία 2) 

 

 

 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

 
Bεβαιϊνεται  ότι o Ακλθτισ/θ Ακλιτρια ………………………..(ονοματεπϊνυμο υποψθφίου/ασ), 

του/τθσ …………………………… ,είναι μζλοσ τθσ Ρροολυμπιακισ Ομάδασ………………………….. 

(ονομαςία ακλιματοσ) και ςυμμετζχει/ςυμμετείχε ςτθν προετοιμαςία τθσ προολυμπιακισ ομάδασ τθσ 

Ελλάδασ ςτα προπονθτικά κζντρα του εξωτερικοφ τα ζτθ…………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ....................................... 20... 
     
                                                                        
                                                                                          Ο βεβαιϊν (τίτλοσ κζςθσ) 
 
                                                        
                                                                              (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 9ο : Bεβαίωςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ υποψθφίων που ζχουν φοιτιςει ωσ 

                                    οικότροφοι ςε Λφκειο ι άλλο αντίςτοιχο ςχολείο που λειτουργεί ςτο 

                                    εξωτερικό (κατθγορίεσ 3 και 5, περίπτωςθ δ) 

 

 
 
 
 
 
…………………………………….(αρμόδια εκπ/κι αρχι ι επίςθμοσ φορζασ τθσ χϊρασ που χοριγθςε τθν 
υποτροφία) 
 
 
 
 
Βεβαιϊνεται ότι ο/θ …………………….φοίτθςε πλιρωσ ςτισ παρακάτω τάξεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ 
 
………………………..(τάξθ) κατά τα ςχολικά ζτθ : ………………………., ωσ οικότροφοσ κατόπιν 
 
χοριγθςθσ υποτροφίασ μετά από διαγωνιςτικι διαδικαςία. 
                                                                                      
 
 
                                                                     
                                                                                       ....................................... 20... 
     
                                                                        
                                                                                          Ο βεβαιϊν (τίτλοσ κζςθσ) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 10ο  α :  Βεβαίωςθ κατοικίασ και διαμονισ του ενόσ ι και των δφο γονζων του 

                                        υποψθφίου ςτο εξωτερικό (κατθγορία ελλινων αποφοίτων ξζνων 

                                        ςχολείων που λειτουργοφν ςτθν θμεδαπι- κατθγορίεσ 3 και 5). 

 

Ρρεςβεία ι Ρροξενείο τθσ Ελλάδασ ςτθν ………………………… 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

Βεβαιϊνεται ότι ο/θ ...................................................... κατοικεί  και διαμζνει μόνιμα, τουλάχιςτον 

δφο (2) πλιρθ ζτθ κατά τθ διάρκεια τθσ πενταετοφσ φοίτθςθσ του γιοφ/ τθσ κόρθσ του,  δθλαδι 

από ........................ μζχρι και ........................ ςτθ χϊρα ............. 

Τθ βεβαίωςθ αυτι τθ ηιτθςε ο/θ ανωτζρω για να υποβάλει το παιδί του/τθσ.............. αίτθςθ 

ειςαγωγισ ςε ςχολι ι τμιμα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 

 

 

 

                                                                           ....................................... 20... 

                                                                            Ο Ρρζςβθσ ι ο Ρρόξενοσ 

 

                                                                 (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 10ο β : Βεβαίωςθ κατοικίασ και διαμονισ του ενόσ ι και των δφο γονζων του 

                                     υποψθφίου ςτο εξωτερικό (κατθγορία ελλινων αποφοίτων ξζνων ςχολείων 

                                     που λειτουργοφν ςτθν θμεδαπι, κατθγορίεσ 3 και 5) 

 

Αρμόδια επίςθμθ αρχι ι φορζασ ςτθν ξζνθ χϊρα…………………………………… 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

Βεβαιϊνεται ότι ο/θ ...................................................... κατοικεί  και διαμζνει μόνιμα, τουλάχιςτον 

δφο (2) πλιρθ ζτθ κατά τθ διάρκεια τθσ πενταετοφσ φοίτθςθσ του γιοφ/ τθσ κόρθσ του,  δθλαδι 

από ........................ μζχρι και ........................ ςτθ χϊρα ............. 

Τθ βεβαίωςθ αυτι τθ ηιτθςε ο/θ ανωτζρω για να υποβάλει το παιδί του/τθσ.............. αίτθςθ 

ειςαγωγισ ςε ςχολι ι τμιμα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ. 

 

 

                                                                      ....................................... 20... 

                                                                              Ο βεβαιϊν (τίτλοσ κζςθσ) 

 

                                                                 (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 11ο : Βεβαίωςθ αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ του τίτλου (για ξζνουσ τίτλουσ ξζνων ςχολείων 

τθσ θμεδαπισ με ξζνο πρόγραμμα ςπουδϊν, κατθγορίεσ 3 και 5) 

 

Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ θμεδαπισ…………………………………… 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

Βεβαιϊνεται ότι το απολυτιριο Γενικοφ Λυκείου του..................................που ζχει εκδοκεί 

ςτισ...........................................με αρικμ......................................, ςτο όνομα ..................................ο/θ 

οποίοσ/θ ζχει γεννθκεί ςτισ.................................και είναι απόφοιτοσ/θ από το Ξζνο 

Σχολείο..........................................που ακολουκεί το.......................................εκπαιδευτικό ςφςτθμα, 

είναι ιςότιμο και αντίςτοιχο με το Απολυτιριο του Ελλθνικοφ Τριταξίου Γενικοφ Λυκείου και δίνει 

πρόςβαςθ ςτα .....................................Ρανεπιςτιμια. Βεβαιϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που 

ιςχφει ςτθ Χϊρα μασ, θ μζςθ γενικι βακμολογία του τίτλου απόλυςθσ από το Σχολείο ......................... 

που ζχει ο/θ ............................... είναι ..................................... (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) ςε 

αντιςτοιχία εικοςάβακμθσ (0- 20) βακμολογικισ κλίμακασ. 

 

 

 

                                                                      ....................................... 20... 

                                                         Ο/Θ Δ/ντισ/ντρια Δ/νςθσ Δ/βκμιασ Εκπ/ςθσ 

 

                                                           (υπογραφι – ςφραγίδα – ονοματεπϊνυμο) 


