
protoc.ol@uowm.gr

Από:
Αποστολή:
ΠρΟ(:
ΚοινοποΙηση:
Θέμα:

ΣυνημμΙνα:

Γραμματεία Πρuτανη ΠΔΜ <rKtor@uowm.gr>
Δ<υτέρα. 3 Οκτωβρίου 2022 11:27 πμ
ΤΜΗΜΑ ΠF>ΩΤOKOΛΛOYΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΙ
Τμημα Ακαδημαiκών Θεμάτων
Fwd: 120146.2022 Απαιτοuμι:να δικαιολογητικα για την εν/ραφή των
εLοαγομένwν στην Τριτοβάθμια Eκτrαίδευση Ελληνwν του εξwτεΡLκού και τέ""wν
Ελληνων υπαλ/ηλων που uπηρετοuν στο εξωτι:ρικο για το ακαδημαiκοlτΟζ
2022-2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ2022,docME AΔA,pdf; ΟΔΗΓιΕΣ
ΕΜΗΝΏΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ2022 (ηλ).Ρdf

Ι Ιαρω.:αλσύμε γιιι την Πρω,,,,,,,J.J.ηση του εισερχομένου,
ΠΛllεπ;nll',IIΩ ..1'Γ MAKr.ΔO:IIAl

Δ,'~,-H Δ'(""Ητlκ"γ
Τ,VιlΜΛ ΠΙ'Ι! ι u,{υΛΛuγ

Αμ, 'ΊΡΩΤ" ';{.\';3.""", " '"
HME~.,~.IA ..3-\0-".2:2.,

-------- Πρoωθημι':vo μI1\'ψα -------
Θέμα: 120146_2022 ΑπαΗούμενα διιωωλΟΥητι"ά για τη~' εΎΎραφή,ων εισαγομένων στην

ΤΡΙ1:ΟβάΟμιαΕκπαίδευση [ί.λή~'ων του ~ξωΠΡΙKoύ και τέκνων Ελλήνων ιr.ταλλήλων που
υπηρετούν <πο r.ξωτφικι\ για το "κιιδημ,,;:ιςί, έως 2022-2023

Ημψ"μψί<I;Μυη. 3 O~I2022 ι]:]2:03 +0300
Λπό;Γραφείο Διεκπεραίωσης ΥΠΑΙΘ ::PLOlOcol ΟlLtιί.Ι1\in~dll.gον.gr>
Ilρο;: itΙIG'ά;,,~,l'!.~Γ.rωιο~οj '<ί~.,Iiι.ρ, r";"1lL".ι;r, gίιι:ψ'i,:ΗΙ",ψ, τ~~(()rίι)J1JI11.I.:r. ι'~~tQ!'E:.u9Λ,J!J,

rr~,jd~nl:'a.-~"r.~r. Γ~,'I,-,,:ιI''''ΠΙ!',ψ. r~~ιοr'-(ι~~ι,~b,:ι.r.L~~tΙ!rΕ~~wιu::r,ρrr!;1Ili,(iιΌutI1,ςr,
Γη 1,IΠ;" ,ίί ~C, ΙΙΙ 11,gc. illl!il. ιUiJ.l~lIJ.1.ΙΊΙ .ιl.,gr, I:cC.~'1.ι:1L\11'1!!!!a~,Jd!:. r~ct ο r:ii'pa 111,'ίΩη. g r,
r~cωr(ii'cςlll,L~Ιtι!£.,gr, ι"C~ωr:ιίhuac£!:.pI'c.>sotliCΙ','Ii'T1\od"n il.gr, in1<"ί'ίιι,Ι!{'I".ψ,
ΡJ'CS>'λωc~'1fu:'IJ~, rccωr'ΙΙ:rη'lίΙntua.ψ, ;L1fi,..ti'"~,,hk.~T,PΓoΙo~ol"Ι'.ίhΙΙ."Ι!ll.ψ. !!!InliJ):
lpJ!l~d,,'-lIt!!.~r,rff:_!Q!@lf:.Ι"ι!I£!. r~Ι'",r,ίΙ'UI1; r; .~Γ.Γ~~I\'Γ'"Ι"" ,~T.r~~t"l"i;-ll"r,~r,
ICΙ'lι>r:ιI'u()\",n.f r. ,,,ι~kiίiΊ11ίI1Ι"ur,ψ. ",ι,,,.;,:ι" II1ΙOIlI.~Γ, Γ~~toΓ ίIfli~e(J,:h'llU,fl

ΑγαπητήΙέ κuρiα/,,'ύριε.

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπο-γεγρομμt\'ο το με ('Ρ,θμ" "ρωτ, 120]4612022 €ΎΎραφOτου Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΙΙΑΙΘ) με ΘΙμα «Απαιτούμε"" δωιιολ'ryηn"ά γι" την εγγραφΙ1 των
ειααγομένων στην Τριτοβάθμια Ι:,,-.ταiδευση 1όJ.).ijνwvτου εξω-τεΡ"(Ο1"και τΙ:κνων FJ.λήνων υπιυλήλων
που υπηρετούν στο εξωτερικό για το α,,'Uδημα'ίκόέτος 2022-2023»,
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση πm, χρεΙ('ζεστε ΟJ1(>t"δ'iJ10τεδι~\"φίVΙση, δ,,:νΟαπρέπει να απανΤlισετε
στο παρόν ηλεκτpoνι~Ό μήνιψο ιιλλι, να )'J~ψnμ'-'1Ι0,ή<τι:τετα <Tτo';.::riaπου αναyράφo~ται
στις ,ωληΡοφορίες, του r.γΥr<;φου.

~ας ευχαρισΤ01ομεπολύ.

Λπό το Γραφείο Διc1σtr.ραίωmΊ<;το" Τμήμαπ>; Πrωωκό).J.οn του ΥΙ1ΑΙΘ
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2. YrιΩupyeίoΠρoσrα"ίας

το" Πολίτη

Θέμα: Αrταιτοuμειια δι<αΙOIιOγηηKά για την Εγγραφή των ειoαγoμΙνω~ στην ΤριτοβάθμΙά Ε<πα!δ£υοη
E).λήνω~ ,ου εξωτερικοΙ; και τέιwω~ E).λήνω~ υπαλλήλων "ου unIIP£tOU~ σro .ξωτ£ρι<ό για το
ακαδημα'ίκ6 .τος 2022-2023

Οι υποΨήΦΙQΙ με τις ειδικές <"τηγορίες των Ελ/ήοων το" εξωτερι<ου και τΕΚιιων Ελ/ήνων
urtaλArIIιwv rιΩu tJπηρετQuν σro .ξωτερι.ό, ποu Ηοήχθησαο σrη" Τριτοβάθμια Εκπαίδε"ση ΤΟακαδημαΙκ6
έτος 2021-2023, εγνι>άΦονταl αιιό Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 έως και Τρίτη 11 Οκ=βρίσu 2t12Z

Οι 'ιΡσωισθ'''Ης 1l0UΠΡ'~~Ηνα πληρούν .αι τα δ••α,ολονηιιχά rτo" QΦ,ίλοuν "" rτρo"ooμί"o", σrη
Γραμματεία της Σχολής ή στο Τμήμα εοσαγωνής τσuς _χσυ' ως 'ξής

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ_ EΠIΤV)(ONTEΣΕΛΛΗΝΕΣτογ ΕΞΠΤΕρlκον ΚΑΙ ΗΚΝΑ ΕΜΗΝΩΝ ΥΠΑΜΗΛΩΝ πογ
γΠΗΡεΤΟΥΝΠΟ ΕΞΩΗΡΙΚΟ

ΣιiμΦωνιι με τις διι:ιτάξης τou άρθρου 8 της με αριθ, Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272-Τ.B).όrτως
ψσrτorτo,ήθηκε χαι ,σχύει, οι εlιιτuχ6ιπ<ς της CI,ι,Η"ρω ειδι.ής κατηγσρία, οφ.lλοuν να καταθέσουν
αυΤOllρooώrτως ή με ~6μιμα εξοuσιοδοτημi~ο "ιπtρόσωπό τσυς για έlι.rγxo σr'ς Γραμματείες των Σxolιώlι
και Τμημάτων εlllτυχίας τη~ αί<ηση £γγΡ"φής ."ι τα δ,.αιolιoγηηKά τοuς, ΠΡOKεψέ~oυ να Εγ<ριθεί και ~α
ολοοληρωθεί η εγγραφή τοuς.
Ενα).λα<tuιά, λόγω .ων ••δuιών αυ,θηκών iiou _xouv προούψει anD Tη~nανδημία του CΟVID-Ι9 δί~£1άΙ η
δυ,α,ό.ητα .ταχυδρομικής αnοστολής της αίτ/οης εγγραφής οαι'ων διοοιολογητυιώΙι =, .n ••"xbvtWY
μΕαuστημ_νη mισroArI οαι αιιόδ"ξη παρ"λαβιΙς.

Επισημά,α£ις: Ι) Τα δ'K"ooλoνηη~ά τω, Επιτυχόντω, δ,ν διαβιβ"ζOVΤαl "rτό τη, υrtηrεσί" μας στις
Γραμματείες των Σχολών ή Τμημό.τωνH"τυxία~
2)Γ,α τοuς εο λόγω urτοψηΦίσuς δεν 'φαρμόζη", η δ,αδι"ασί" ηλεI<ΤΡΟ""ήςΕν/ραΦής.
3) Τσ τl:ταρτo (4) ψηΦίο \ου ο<tαψήφιοu κωδι<ού αριΟμού "ποψηΦίοu, δηλώνΗ τηο κατηγορία στη" οποία
",ήχιι (Οι κα'ηνQρίf.ς είναι "υνολι<ά πέvτε 5),

Σας γνωρίζσuμε όη σrην ιστοσελίδα ωυ γπουργΕίσu Παιδείας 'αι Θrησ •• uμό1ων.
wWw.mi~~du .Εον.Ε' (σrην ενότητα εξnάσ"ς, υποενότητιι: 1:λ/ηνες TOUεξωπρ\κοό). μΠΟΡΕίτε,α βρ,ίτ, ης
oδηνίε~ αχα,"" με τη διαδικαοία ησανωγής Ελ/ήοω, το" ,ξωπρ,"ού και "κοω' ελλήvωv urιaλArIAwvrτou

,
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unIJPHouv στο εξωτερικό στα Τμήματα και τις I:ιoλι'~ τη~ Τριτοβαθμιας Εκπαίδευσης της χωρας μσς iτσυ~
2022 και πληοοΦοοίες σχπικό με τι, προΌποθέσΗζ tvxatnc σ<αυτές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΓΓΡΑΦΗΣ

Γ,α την εγγραΦή τους, οι εισαχθέν,"ς πρέπ" να προσκομ{σουν ή να αποστε(λουο ευκριοές
ΦωτοαοτίγραΦο αστυνομικής ταυτότητα~ ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οπο,ο να αποδεικνυονται τα
ονομαστικά ΤOυ~στοιχ<Ιακαι η ακριβή~ ημερομηοία Υέwησης.

Για οποιαδήποιε διευ"ρίνιση οι εισαχθένιες μπορ"υο να οπευθυνοοται σης Γ»,,!,ματε,ες Των
οικείω" Σχολων.

Γιο λόγους εξαιΡεηκής ανάγκη" όπως παραΤΕταμ£οηθεομηνία, σοβορή ασθένεια, στράτευση ή
απουσία στο εξωτερικό, ε,οαι δυνατή η εγΥραΦήσπουδαστή πέρα απά την καθορ,σμένη προθεσμία (4 [ως
11-10-2022) με αιτιολογημένη απόΦαση της Συνέλευσης του Τμήματo~ ή Σχολής Πανεπιστημ,ου κατά
πφίmωση, ύστερα από αίτηση του Ηδ<αΦεΡόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλΕιστική
προθεσμία τριάντα 130) ημερώο από τη λήξη τη~ προθεσμίας εγγΡαΦή, και στην οποία ""ίθΕνται και οι
λόγσι της καθυστέρησης. Iπoυδαστή~ πσυ δεν εγΥράΦηκ<μ< την ανωτερω διαδικασία χάνει το ως άοω
δικαίωμα εyγpαφή~ για τσ συγκεκριμένο ακαδημαίκό ΠΟζ καθως και Υιατα επόμενα έτη.

γποψήΦιος "ου ε~ει .γΥρσφ.ί σε Σχολή ή Τμημσ της ΤρΙ10βόθμιας Ε'Παίδευσης με 10 σύοτημα Των
παν.λλαδι"ων εξετάαεων και ειοάΥΗα' με ης Φεtινές εξετάσεις τωο Ελλήνων lου εξωτεpι.σιJ σε άλλη Σχολή
ή Τμήμα δεν μπορε, οα εν/ραΦεί στη νέα Σχολή η στο Τμήμα εισαγωγής του, αν πpoηγoυμtνως δεν
διαγραΦεί από τη Σχολή ή το Τμήμα,στο οπσίο είναι ήδη εΥγεγραμμένσς.

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραΦής τωο επιτυχόντων στι~ οχολές των Αοωτατων Ιτραηωnκωο
""παιδευτι"ων Ιδρυμάτων, στι~ oxoλέ~Υπαξιωμαηκων των [οόπλων Δυοάμεωο καθορί(ονται από τις σχολέζ
αυτέ~.

Για 'ην ολακλήρωση lης εγγραΦής 'ους οι ειοαχθέντες .αταθέ,αυν ή tιιtασ,έλλαυν "tI) Γραμμα,"ίά
της Σχολής ήΤμήματος εισαΥωΥήςτα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ΟΡ'ζοντα,παρακάτω αοά κατηΥορίά
υποψηΦίων,

Με απόΦαση της Γιν,"ή~ Συνέλ.υοης τη~ Σχολής ή τσυ Τμήματος, μοτό τον έλεγχο τωο
δικαισλΟΥηnκώv, EyKpIVElOtη 'ΥγραΦή 'ω. εrτLfυχόν,ων-εισαγομέvων, μέοα οε tιpoθ.σμία είκοοι (20)
ημερων, από τη λήξη της ημερομηνίας εΥγραΦής.Η απόΦαση Εν/ραΦήζ αοακο,νώΟΕΤα,από τη Γραμματεία
της Σxoλή~ή του Τμήματ<><:αρμοδίως.

Η απόφαση 'ης Γ.ν«ής Συνι'λ.υσης υηό,,"αι στη διαλυ".ή α'ρεση έγκρισης νομιμότητας lης
τελευ,α,ας από το Πρυτανικό Συμf'oύλισ του Παοεπιστημίου, Εάν το Πρυταν,"ό Σιιμβoίlλιo του
Πανεπιστημίου κρίνει ότι η εγΥραΦή δεν πρ;πΕι οα πραΥματοποιηθεί, λόγω υπoβoλή~ ψΕυδώο ή μη
νόμιμων δικαιολογητικων κα, ότι δεν συντρέχουο οι _όμψ.ς 1φοΌποθέσ"ς υπαγωyή~ στηο ",δική κατηγορ,α,
τότε δεσμεύπαι η Γεοι.ή Συνέλεοαη του Τμηματος να ιην OVO"oλto",μ. ορ,οηκή απόΦαση διαγραφής από
τoυ~ 'α,αλόγαυς lης Σχολής ή ταυ Τμήματος εισαγωγής. Η αηόΦαση ounj κοινοποιείται στους
ενδιαΦερόμενoυ~ και στο γπουΡΥΕίο nαιδε,ας και Θρησκευμάτων γ,α την ανάκληση της απόΦασης του
γπoυΡγ<JίIΠαιδείας και Θρησκευμάτων, κίιρωοης τωο πινάκων Εισαγωγής υποψηΦίωο στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή αυτων και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα διJo
ακαδημα'ίκό."τη από κάθε διοδι"ασία εισαοωγή, από όλε~ΤΙζΣχολέςή ΤμήματαΤριτοβάθμιας [κπαίδευσης.

Οι Γραμμα"Ιες των Σχολών και ΤμημάτωοΥιακόθε Ειδικη neplmwoIj μπσpoίlν οα αναζητήοουο "αι
αυτεπάν/ελτα οποιοδήποτε δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση της .γγραΦής .nttuxcvla-etoaYOIIivou,

Το Υπσυργε,ο ΠαιΜίας κα! Θρησκ<υμό'ων διατηρεί το δικαίωμα οο ζηtήσει από τις Σχολές ή
Τμήματα οα αοκήσ" και το ,διο η.γχο επί Των δικαιολογητικών που ;χουν προσκομισθεί από τουζ
υποψηΦίους και έχουν εγκριθεί από τη Γ.οι"ή Συoiλεuση.
Τα δικαιολογητικά για την εγγΡαΦή στην Τριτοβάθμια Ε"παίδευση για όσους ειοήχθησα" Ι" τη. £ιδι"ή
"ατηΥορία των Ελλήvωv Του εξωτφι.ού και τέΚιιων Ελλήοων υπαλλήλων που ιιπηpπoίlν στο εξωτερικό
αναΦέρονται στο αρ, 3ΑΙΙTη~με αριθ. Φ.1S1!20049!Η6!2007 {ΦΕΚ8'1272) γπουργική ArτόΦαση.Γ1ρόσβαση
στηο Tpιτoβiιθμια Εκπαίδ,υοη απσΦοίτωο Δευτεροβάθμιας EKπαίδευση~ που υπάγονται στις Ειδικες
"ατηγορίε<;»όπως τροποπσιήθηκ, και συμπληρώθηκε με τις με αριθ, Φ.151/33886!Β6!2008 (ΦΕΚ8' SS6),
Φ151/346Η/86/2009 (ΦΕΚ 8'636), Φ.151/121021/θ6!I.Ι02009 ΙΦΕΚ 8':1216, 8'2282),
Φ.151!19155!Β6!19.2,2010 (ΦfΚ 0':120),Φ.151!Π347!Β6!2010 {ΦΕΚ8' 1088), Φ.151!64998/θ6!201lIΦfΚ,



ΑΔΑ ΨΓ7Τ46ΜΤΛΗ-ΘΣ1

Β'1307) ΚαΙ Φ.151/79076/86/2ΟΙ2 (ΦΕΚ 8'2153, ΦΕΚ 8'2244), Φ151/61567/Α5 (ΦΕΚ 8'8141,
Φ151/213895/Λ5/201, (ΦΕΚ8'2954). Φ,151/47149/Λ5/2016 !ΦΕΚ8' 820 και διόρθωαη αΦiιλμαται;S' 11261,
Φ,151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ8'10921, Φ,151/145949/Α5/20l6 (ΦΕΚ8'2991'j. Φ.151!220830/Α5!2016 (ΦΕΚ
8'45151, Φ.15Ι/82115/Α5{2017 (ΦΕΚ8'1873), Φ. 151/223489/Α5/201] (ΦΕΚ8'4532). Φ,153/107360/Α5/03-
01.2019 (ΦΕΚ2882 Β'). Φ. 153/154924/Α5/4-11-201913711/Β'), Φ.153/38644/Α5/18-3-2020 (ΦΕΚ1004/8,1,
Φ.1531 59928/11.51 26-5-2020 (ΦΕΚ 2109/8'1. Φ.1531 91497 IΑ5/14-7-2020 (ΦΕΚ 2872/8') και
Φ.153j130532/Λ5j29.9.2020 (ΦΕΚ 4374 8'1, Φ,153/56380/Α5/8.6-2021 (ΦΕΚ 2449/8') και Φ,
153/616821 Α5/26-5-2021IΦΕΚ2717/8') όμοιες και .(ναι 1α εξης:

ΔIΚΑIΟΛΟΓΉΤιΚΑΑΝΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ:ΤΕΚΝΑΕΛΛΗΝΩΝΤΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΑηοφοιτοl ΕΜΗΝΙΚΩΝΛΥΚΕΙΩΝ

1) Τίτλος απόλυαης Μυπροβάθμιας Εκπαιδ.υαης.
21ΤρΗς (3) ΦωΤΟΥραφ(.ςτύπου αστυνομικής ταυ,ό,ηιας.
31Β.βαιωαη του οι<[ίου "Χολειου εΠ,"uρωμt",π από τη'"αρμόδια εκπαιδευηκη αρχή από τη'" οποία ",α
προκύπτει η πλήρης ΦοΙIποη 'Ου υποψηΦιου οτις δύο (21τελευταίες τάξεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδ<υοης 010<ξωτ£ρικόή ,,. 'έΟΟεΡις(4) τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξω'εΡικό,
καθώς και ,ο αν,ίο,οιχο έτοι; Φοίτηοης για κάθ, τάξη.

Η Φοίτηση για 'ηο ΕΦαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται πΜρης όταν ο ιιαθητή[
!!.αp!~MI1ιoίιθη<!.ετα μαθήματα της ανΙιστοιχης τάξης από την έναρξη του διδακτικού «ους και καEl'όλη Τη
διάΡΚΕιά του .. Η πρoiίπόθ.oη αυτη πληρού,αι κ"ι οης ΠεΡ"η';'ΟΕις ποιι ο μαθη'ής Εκα,,, εγγραΦή στην
αlΠίOΤOΙXη,άξη το "ργότιρο μΕχρι 31 Οκτωβρίσιι κω για ης χώρΕς 'ης Ν. Λφρική" της Αυ"'ραλίας κω 'ης
Λατινικής ΑμΕΡικήςμέχρι τέλος Φεβρουαρίου .
Ό"ου γίνεται αναΦορά Φοίτησης ΟΕτάξεις "1<;δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"", εξωΤεριοό E\lVOOuVIot
τάξεις ανIίorOΙXες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευαης του EKnjKOU οιιστήματος της Ηλάδας και νι' αυτό
απαιτείται ΙΙεβαίωοη αντιστοιχίας τάξεων δ.υ{<ροβάθμι<lς "κπαίδειιοης ΟΙΟ .ξWΤ<ρι.ό μ" ru; τά(εις
δευτεροβάθμι<lς εΚ,,<ιίδευοης στην Ελλάδα από <η ΔιιύΟυν<lη Π<ιιδ"ίας Ομογενών, Δια"ολιτισμιοης
Εκπαιδευοης, Ευρωπαικών και Μειονοτικών Ιχολείων του Υπουρνείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
από τιι; Διευθύνσεις Δευ'''ροβάθμιας Εκποίδειισης της ημε6<1πής ή <ιπό Ιυντονιστές Εκ"αίδευσης των
Ελληνιοών 6ΙΜωμαtικών .αι προξενικών αρχών ,οιι εξωτερικού.
Βεβαιώο"ς α.ΤΙΟ1οιχί"_τάξεων δευτεροβάθμιας ,"παίδευσης 010 ,ξωτΕρικό μΕης ταξεις δευlEροβόθμι<lς
εκπαίδευσης στη" Ελλάδα, δεν απαιτούνται νια τους "ποψηΦίους "ου 'χουν φοιτηση σ. δημόσια σχολ,Ια
'ης δ<ωεpo~θμιας •• "οίδευσης της Κυπρια.ής δημοκρατία" τα οπο!α Είναι ισόημα προς τα aνriarolxa
οχολ.ία της Πμ,δαπής.
4) Ιτη" "ερίlnωση που η πλήρης Φοίτηση τωο δύο 12) τελΕυταίων π';'ν Εγι•• στην Ελλάδα, O"Cll"lI<ll
απαραίτητα και βεβαιωαη του lΙυκ,ιου αποφοίτηση, "ου λ."ουργ.ί στη. Ελλάδα, από 'ην οποία να
"ροκίι",ει ο αρχικός τρόπος .γγραΦής του υποψηΦίου στο IIUKHO αυτό χαι ΤΟ"χολείο ,ιpoiλε"σής του
5) Ειεβαίωαη τη, ο«.ίας δι"λωματικής αρχης 'ης χώρας μας ή άλλ" ε"ίΟ'1μο ΕγνραΦο, α"ό το ο"οίο οα
"ροκύπ"ι σιι ο Ι.ας Τουλάχl",ον των γοviων του υποψηΦίο" είvω Ελληνικήςκαταγωγή, και βεβαιωαη της
ο••<ίας διnλωμα",ιής αρχής της χώρας από τη" ο"οία να προκύπτει όη ειναι μόνψος .ατοικος εξω"ρικοι)
επί δuο (2) ,ουλάχιστον έτη κατά την τελε"ταία δααπία "ριν από την υποβοhή τη, αί{ηοης ΤουυΠΟψηφίου
δ! γ""ύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους δύο τους γονείς δ.ν είναι υπάλληλος Του Ελληνικού OpctOut;
απoαnασμένoς σε ελληνική δημόοια υ"ηρεοια στο εξWΤέΡ,οόή 0<Δ••ΟνήΟργανιομό στο" οποίο μετέχ••
και η Ελλάδα. Σε π<ρίπτωοη 6ιαζ.υγμiνων γονέων ή θανάτου του Ενός εκ των δύο γονέων η μόνιμη
κατο",ία ανατρημ ",ανγανΕα "ου διαμiνει στο εξωτερικό ανεξάρτητα από την Kαtαγωγή του.
71 Βεβαίωση nλήρoυς Φοίτησης σε όλ,ς τις τάξΗς του /lu•• Lou,ου ι,ρου KollloίIτου Πανάγιο" ΤάΦου
lεροοολύμωο και 'ης πλ,υταίας τουλάχιστο" τάξη, Του οικ,ίου r<I1,vaoiOU'ης Πατρ,αρχικ';ς Ιχολής Ιιών (η
β.βαίωοη αυτή ισχύει αποκλειστικά Υιατους κ"ιόχους απολυ'ηρίου ,ου ομ';'νυ μου Λυκείου)
81Υπ,υθυνη Mhwon δη ο υιτοψήΦιος δ,," ix,-, α"οκτή"" π,υχίο ΤΡltοβό.GμιαςΕκ"αίδευοης 'ης Ελλάδας
με την ε!.δι"ή .",ηγορίσ ,ων Ελλήνων,ου εξωπρ"ού.
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Ε"ισηl,αίνπαι ότι (Πην ίδια κατηγορ,α υπάVΣνTαικαι τα τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού "ou κστξχουν
σιτολσ,ήριο Λοκ.ίου της KυπριαKή~ Δημoκpατ,α~ (Πην κύ"ρο και έχουν "λήρη Φοίτηση σε τουλάχ,(Πον
τέσσερις (41 τάξιις Β/σμιος Ε<ιι/οης σ. (ivo ή .λ/ηνικό "Χολ.ίο "ου λειτουργ.Ι (πο Εξωτορικό. Για ΤΟΟζεν
λόΥω υ"οψηΦίουι;, f<[ δι.αιολΟΥηllκά lΙσσ απαιτσύνΤαι ΠΡΟΚΗμένουνα ufltlXeouv (Πην ανωτ,'Ρω .ιδική
κατηγορία .ίναι τα προοναΦεΡόμενα •• τός των βεβοιώσεων μ. την αριθμητική [νδηξη (3) και (4). Αντί
αυτών, προβλι'πονΤαι ο, ακόλουΟεζ βεβαιώσεις:
• Βεβαίωοη του οι•• ίου σχσλ.ίου Επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτι"ή αρχή από την orισία να
προ"ίΙΠΤΗ η πλήρης Φσίτηοη lου υποψηΦίσυ στην τελευταια τάξη Λυ"είου της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην KuIτpoκαι σε τΙοοερις (41 τάξ"ς ΔευT<ρσβάθμιo~ ΕKπαίδευση~ στο εξωτερικό, καθ""; και το αντίστοιχο
έτοι; ΦοίτησΙlζ για κάθε τάξη.
• Η Φσίτποπ γιο. την εΦαρμογή τηζ διάταξηζ αυτής θεωρείται πΜρης ότα;ν α μα;θητή(
πα;ρα;καλαίΙ6ησ. τα;μα;6ήμα;τα;της αντίgταΙXης τάξη( από την .ναρξη ταυ διδακτικοίΙ έτους κα, καθ' ό),η Τη
διάρκειά του .. Η προίιηό6,ση σοτή ιτλη»σιίται και στις πεΡLJΙτώσειζ "ou α μαθητή, έκανε εΙ'VραΦή στην
αντίστο,χη τάξη το αΡΥότερο μέχρ, 31 ΟκΤωβρίου.
Όπαυ νίν •.•αι αναΦορά ΦοΙτησης σε τάξεις της δέυΤ"ρσβάθμιας ,κnαίδΕυοης στσ εξωτερικό εννααύνται
τάξεις αντίστσιχες της δευ<"ροβάθμιας εκπαιδ"υσης τσυ εKπjKOύ σιιστήματσς Tη~Ελλάδας και νι' αυτό
αnαιτεί1αι Βεβαίωση αντιστοιχίας τάξεων δευτεροβάθμιας "κ"αίδευσης στο εξωτερικό μΕ ης τάξεις
δευτεραβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από τη Διείιθυνση nIILO"io, ομΟΥ"νών, Διαnσλιησμικής
Εκnαίδεuαης. Ευρωnαϊκών και Μειανατικών Ιχαλείων του Υποσργείαυ nαιδείας και Θρησ_ευμάτων ή
αηό τις ΔLέυ6ίIνoεις Δευτερσβάθμιας Εκnαίδειιαης της ημεδαπής ή από ΙυντονισΠ:ς Εκπαιδ"ιισης των
Ελληνικών διπλωμαηιιών και 'lΡοξεν •.•ών αρχών τοιι εξωτερικού.
• Βεβαίωση τη, αρμόδιας ε.παιδε~II"~ς ή διπλωμαη<ης αρx~ι; της α••εία~ χώρα" από την οnσία να
IτPOKUIΠEIότι το npόypauuo απo~δών πσυ οκολουσ,ι Το σχολ"ίσ απσφοΙτησης "ναι nρόγραμμα απουδών
λοκ"ίων <η~ ~υπρια<ή~ Δημσ<ρατία~ και ότι ο τίτλο, Δευτεροβάθμ,ας Εκπαίδευοης ttou κατΙχει α
υποψήΦΙΟζ του παρεχει τη δυνατότ",α "'Η'ΥωΥής σ. nOV.ntOTIiQIDτη~ ~unpou.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ2: TE~NAΕΜΗΝΩΝ yΠAΛΛIiΛΩNΑΠΟΙΠΑΣΜΕΝΩΝΣΕΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΙΙΕΙ VnHPEIIEI1TO
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΗ' ΙΕ ΔΙΕΘΝΕΙΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΙ ΠΟΥΙ OnOIOYI ΜΕΤΕΚΕΙΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑnΟΦΟΙΤΟJ
ΕΜΗΝΙΚΩΝΛνΚΕIΩΝ

Ι) Τίτλο, απόλσση, Δευτεροβάθμια, Εκπαίδευσηζ.
2) Τρεις (3) φωΤΟΥραφίες τιίπου αστυνομικης ταυτότητα,
3) θεβαίωση ΤΟΙΙο"είσυ αχολείοσ .πικυρωμένη από την αρμόδια ,κπαιδευHK~ αρχη, από την οποία να

IτQOKUIΠEιη πληρηζ Φσίτηση τσυ υποψηΦίου σης δίΙο {η lελευταίε~ τάξει, Δευτεροβάθμια,
ξ"παίδευαη~ στσ ,ξωτερικό ή σε τρειι; (31 τάξειζ Δευτεροβάθμιας EKπo,δε~σης στο "ξωτερικό. καθ"";
<σι τσ ανtίστoιxσ [τα~ Φοίτηση, Υιακάθε τάξη.

Η ΦοίΤηση γι" την εΦαρμoy~ των ανωτερω θ,ωρ,ίτοι πλήρη" όταν σ μαθητης παραιωλοίΙσησε
τα μαθήματα από 1ην Ιναρξη του διδακτl"ο':' /;ταυ, και _αθ'όλη τη διάρκειά του. Ηπροίιπόθεση αυτή
πλη»σuτάl .άι στις περιπτώσεις Μυ Ι) ο μ"θητης "κανε εν/ραφη στην ανΤ,στοιχη τάξη το αρ'{ότερο
μέχρι 31 ΟκτωβρΙΟυ και για ης χώρες της Ν. ΑΦρικής, τη, Αυστραλία, και τη, Λατινικής Αμερική,
μέχρι τέλος Φ'βρουαρΙου. ii) ο μ"Οπτής έκανε εγΥραφή στην ανt,στO'xη τάξη τα αργότερσ μέχρι 30
ΝοεμβρΙοιι λόΥω καθυστέρησης της "πόσttασης r\ TσΠOθ,'τηση~Των yoviwv. Η ii προίιπό6εση αΦσρά
στα cEI<VDΕλλήνων ιι"αλλήλων αllσαπασμένωv σε Ελληνικές Δημόσιες Υιιηρεσίες στα εξωτερικό ή αε
Διε6ν,ί~ ΟΡΥονισμου, σταυ~ οποίσυς μετ,'χει και η Ελλάδα, καθώζ εnίση~ "α, στα Ευρωπαίοά Σχσλεία
τo~ ~ξω"ΡΙKσυ, με τη. πρσίιπόθεση ότι η <αθυοτέρηση απόσπαση, και τοποθέτησης των Υονέων
οΦείλεται μόνο σε "πηρεσια.οίΙς λόγους οαι όχι σε δ,"ή τους υπσιtιότητα.

Για του, υπαψηΦίσυ, που έχουν Φοιτήσει σε τρεις β) τοuλάχιοτov 1άξεις δευτφoβάθμια~
εκπαιδευσης αε ελληνικό ή ανΤΙοτσιχσ ξι'να σχσλείο "ou λειτουργεί στο εξωτεριοό, η παρα"άνω
nρounaOroIτ τη, nλήpO~~ φσίτηση, θεωρείται ότι "ληΡOιJται [οτω κα! αν O'OKonJloε για
υπηρεσιoKoιJς λόγους ή Ιληξε η οπόσιιαση τ"υ γσν,'α σΤ" εξωιερ"ό κατά τη διόΡΚέια του τελευταίου
Ιτσυς "Kπλ~ρωσης tJlt; "ρσίιπόθεσης Φσί'ησης toιI Οllσψηφίοσ σ. σχολείσ του εξωτφικαu. Ιτην
περίπτωση αυτή ο unσψήφως πρέπει να έχει πλήρη Φοίτηση τουλάχιατον σε δύο τάξειι;
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δευτεροβάθμ,ας εκπαίδωσης έστω κα, αν διακόπηκε η Φοίτηοή τοιι κατο. ,η δ,ο.ρκεια της ηλ>ιι,αίας
από τις τρεις τάξεις κα, ο. κάθε πφίπτωση μπο. από ,ο πρωτο τρίμηνο τοιι ΣXσ~Ι<Oύέτουι;,

Όποιι γίοπαι αοαφορό φοίτησης σε τάξεις ,ης δευτφοβάθμιαι; εκπαΙδευσης 010 εξω'ΕΡικό
tvvooίovra, τάξειι; avr(σTOΙXti;της δtιιτεpoβό:θμ,αι; εκπαίδευσης τοιι εκπ{κσύ συστήματα<;της Ελλάδας
κα, γ,' αυτό απαl1είΤα, Βεβοίωση αν"στο,χίας τάξεων δειιτφοβάθμιας εrnαίδεuσης στο εξωτερικό με
τις τό:ξεις δεΙΙΤΕΡοβάθμιας εrnαίδεuοης στηο Ελλάδα από ,η Διεύθιινση na,SEiac; ΟμΟΥΕνώο,
Δ,απολιτισμικής ΕrnαίδΕuσης, Ειιρωπαί.ων και Μεισνστικωο Σχολε(ων τοιι Υποιιργείου na,6fioc; και
ΘρησΚΕιιμάτων ή από τις ΛL[uθύVΟflςΔευτ<ροβόθμιας Εκπαίδειισης '[ης ημεδαπής ή από Iuvrovtoτtc;
Ernai6tUOn, "(ιUνΕλληνιι<ώνδιπλωματικών κ,,, προξενικών αρχών του Εξωτερικσύ.

BεβαιWι>εις αvrιστοιχίας τάξεω" δειιτφοβάθμιας .κπαίδΕυσης στσ ΕξωΤΕρικό μΕ ης τάξflς
δευΤΕροβάθμιας Ε.παίδειισης στην Ελλάδα, δεν onatτouvra, για τους ιιποψηΦίοιις ποιι έχσιιν
Φοιτήσει σε δημόσια σχολΕία της δ.ιιπροβάθμιας ,"παίδευοης της Κυπριακής δημοφατίας, το οποία
Είναι ισότιμα προς τα avr,OΤOLXDοχσλε,α της ημεδαπής.

4) ΒΕβαίωση ,ης οι<.ίας διπλωμΟ1ι!<ήςαρχής της χώρας μας από την οποία να προ.ύΠΤΗ ,ο χρονι.ό
δ,άστημα που ο ένας τουλάχιστο" των γονέ"", τοιι υποψηΦίοιι ή,αο απσaπασμένoς σε Ελληνι<ή
Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερ,κό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον σπο,ο μπέxει.αt η Ελλό:δα,

5) Βεβαίωση ,ης Γενι<ή, Γραμματείας Αθλη,ισμού (ισχύει αποκλειστικό και μόνο γ,α μαθητές - αθλητές
πσυ δεο υποiW:λλσυν την ανωlέρω (4) Βεβαίωση) από την οποία να npo.umEL η σιιμμετοχή τοιι
μαθητή-αθλητή σε στό:διο "ροποιμασίας με τηο πρσολιιμπια.ή σμόδα της Ελλάδα, σε προπονητικό
κέντρα τοιι Εξωτφικσύ .ατά τη δ,άρκεια Φοί,ησής του στι, δύο 121 ηλευ,α,.ς τ"-ξεις του Λυκε,ου.

6) νΠΕίΙθυοη Δήλωση ότι σ ιιπσψήΦιος δΕν [Χει αποκτήσει πτυχίσ τριτοβ"-θμιας Εκπιιίδευσης της
Ελλάδα, μΕτην "δ"ή κατηγορία των Ελλήνων'[ου cξω'£ρΙΚΟίΙ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΕΛΛΗΝΗ Αnοφοrτοl ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝΉ ΑΝΤΙ!ΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ !ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΩΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΙ-ΜΕΛΟΥ! ΤΗ! ΕΥρππΑΙΚΗ! ΕΝΩΣΗΣΙ

1) ΤΙτλσς απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προσοχή: Σε περimωση πσυ στσο "τλσ απόλιιοης τσυ ιιποψηΦίσυ διο αναγΡάΦετα, ιιριθμητικά ο
μι'σο, όρος ή η αοαλιιτι_ή βαθμολονία 1ω" μαθημάτωο της τελΕυταίας τάξης .αι η βαθμσλσγι<ή
κλίμακα. ο ιιποψήφισς θα πρέπει υα ιιποβάλει και βεβαίωση του ΛυΚΕωυστην οπσία ανιιγρ,,-Φσvrαι ο
μέσος όρα<;ή η αναλιιτική βαθμολογία ,ων μιιθημάτων τόσων τό:ξ.ων. όσων απαΙΤΕίται, πρσκ,ιμένου
να "δοθΕί ο ξι'οος τίτλο, απόλυση, από τσ ξένσ λύκειο, όπως κσι ,ο ελόχ'στο <αι το uJ.ytotO της
βαθμολογικής !<λίμα.ας, τα επψ"ροιι, δισστήματα, καθώ<; κα, η annιtσίouCVn ελάχισ,η βαθμολσγία
για την απόκτηση ,σιι τίτλοιι απόλιισης.
Τρει, (3) Φwιoνραφί.ς τύπου ασωνομι.ής ταιιτότητας.

2) Ωισιοιιοιηιιιιό οικογΕοειακής κατάστασης από δήμσ της χώρα, μα, από το οπο,σ να προκυπτ" ότι ο
ένας τουλάχιστον ,ων γον£ωο Είναι ελληνικής κατανωγής. Σε περίιιιωση που δευ υπάρχει
οικσγΕνειακή μερ,δα στην Ελλό:δα, ιιπoβό:λλε~αι βΕβαίωaη της σΙΚΕίαςδιπλωματι.ής αρχής της χωρας
μα, ή άλλο EtliOnuOέγνραΦο από το οποίσ "α προκίΙπτ" η .λληνική .αταγωγή τσιιλ"-χιστον ,οιι Ενό,
εκ Των δύο γονι'ωο

31 Βεβαίωση της σΙΚΕ,ας διπλωματικής αρχής 1ης χωρσς μα" από τηυ οποία να npo.timn ότι ο ένας
,σιιλάχιοτσν ,ων Υον[ων 10ιι υnoψηφωυ .n'01l<OUOE.αι διι'μΕνΕ μόνιμα στη χώρα Φοίτησης ,οιι
υποψηΦίου τοιιλάχιστον δύο (21 χΡόοια .ατά τηο "λ>υ,αία πεvταπία j51 πριν ,ην αποφοίτηοη '[ου
υποψηφωυ από το λύκειο, Για ,ην ι'.δοαη της β.βαίωσης μόνιμη, KαΤOΙKία~οτο εξωτερικό, ΟΙ
υποψήΦιοι oΦEiλoυν οα προσκομίαουν οπσιοδήπσ •• όγγΡιιΦΟ τους ζηιηθεί α"ό τηο οι.εία
διπλωματι.ή αρχή ,ης χώρα, μα" Σ, περ,πτωση που η οι<"α δΙTlλωμα1ική αρχή tnC;χώρας μας δΕν
δίΙυαται να χσρηγήσει βΕβαίωση κατοικίας και μόνιμη, διαμονήι; ," γοοέα υποψ ηΦίΩυ. ξένο ιιπήκοο,
σ γον[ας δύναται να ΠΡΟΩκομίΟΗοποιοδήποιε άλλΩέΥγραΦο από Επίσημη αρχή ή Φαρέα της χώρας
του, πσυ θα πισΤΟΠΟΙΕί'[ην Kα~Ωι<ία.αι τη μόνιμη διαμονή ,ou.

4) ΒΕβαίωση της αρμόδ,,,ς c<"α,δευτ"ής ή διπλωματικής αρχής ,ης σι<εία, χώρας, α"ό την οποία να
rτρo.ίI"τει η χώρα της ο"οίας το πρόγραμμα σπουδων α.ολouθεί το σχολΕίσ αποΦοίτησης .αι όη ο
τίτλσ, ΔιυΤ£ροβό:θμ,ας Εκ"αίδευaης ΤιΩυκατέχει ο υποψ ήΦισς ,οιι παρέχει τη δυνατότη,α Εισαγωγής
σε ΩανεTlιστήμια ,ης χωρας αυτή,.

,
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S) Β.fo<>lωσηισν σxσλεlσν φσίιησης οπό ιην σποίο να προ.ίιπισιιΥ αι ιό:ξεις πα" ΦσΙιηα. στο οχολείσ
αυ,ό με πλιiρη Φοl,ηση κα, τα αν,ίσ,οιχα σχολικά έτη Φοlιησης νια κό:θειό:ξη.Ollou νίνειαl αναΦορό:
Φοlτησης σε τό:ξΗςτης δεuτφοβάl1μιας .""α;δενσης στα ,ξωτφικό ενοοούνται τάξε" αΥτΙστο,χεςτης
δΕυτερσβάl1μιας ,,,,,αΙδενσης 1Ον,"π/.σίι σνστήμα1Οςτης Ελλάδας και νι' ανιό απαιτ.ίταl l1'βαίωαη
αο"στσιχίας τάξεων δενΤΕροβι'ιθμιας •• παΙδ.νσης στο .ξωτ<ρι.ό: με ης τάξΗς δΕU"ΡOβι'ιθμιας
,"παίδενσης στην ΕλλΜα σπό τη Διεul1υvοη nαιδ.,ο, OIloyEVWV,Διοπολιτισμικής Εκπαίδε"οης,
Ενρωπαϊκών κα, ΜεωΟ<l1ικώνΣχολείωο τον Υπουργείον nαιδείας και ΘρησκενμότωΥ ή από ιις
ΔιεUI1UΥσπςΔεντεροβάθμιας Ε.παίδευσης της ημεδαπής ή από Ιυντοοιστές Εκπαίδιυσης των
ΕλληνικώνδιrιλωμαΤΙKων.αι προξεο"ώΥ αρχων τον εξωτ<ρ,"οό_ ΗlV λόγω θεβα,ωση δεν ατιαι",ται
γ,α ,οος ""οψηΦίους, α"οΦοίτοος ξένων οχολείωο, οι ο"οίο, έχοον ΦorτήσH οιις δίιο «λουτ"l"ς
ιό:ξΗς ο. ξέοα oXoλεlσ πον λειτονργεί στο ,ξωτιρ",ό. Η Φοίτηση γ,α την εΦαρμογή των ανωτέρω
l1,ωρείται πλήρη" όταν ο μαθητής παρακολοίιθηοε τα μαθήματα από την έοαρξη το" διδακτικοίι
.1Ονς κα1 καθ'όλη τη διι'ιρκ"ι'ι 1οΟ. Η "poUIIQI1'ιIrtαντή πληροίίται και στις IIEρlmWOHC;ΠΟΟί) ο
l,αl1ητής 'ΚΟΥ' εν/ροΦή α'ηΥ αvtlοΤοιχη ιάξη το ορνό••ρο μόχρι 31 Οκτωβρίοο "α<για τις χώρ.ς της
Ν.ΑΦρικής,της AυστρCΙΛί"ςκαι lης ΛαιιοικήςΑμΕΡικήςμέχρι ιέλος Φεβρουαρίοο_ li) ο μαθηιής "κσνε
εν/ραΦή στην αντίστοιχη τόξη το αρVΩτερoμέχρι 30 Νοεμβρίου λόΥωκαθνστέρησης της απόσπασης
ή τοποθπησης των Υον,ων. Η il πpσίJπόθεαη αΦοΡι'ιστα τέκνα Ελλήνων υπαλ/ήλων αποαπασμένωο
σε ΕλληνικέςhnμOOr£C;ΥπηρεσίΕςστο εξωτερικό ή σε Δt£ιhιείςΟΡν"νιομοuς <ι,οος oπolσυς μπΕΧΕ!και
η α/ι'ιδα, καθώς ΕΠίσης και στα Ενρωπα"ίκόΣχολεία 10ν εξωτερ',οίι, με lην προΟπόΟεση ότι η
καθυστέρηση απόσπασης καΙ10ποθετησης lωΥ γοοέων "Φιίλπαι μόνο σε οπηρεσιακούς λόΥοος και
όχι ο. δική 10U, UnOIl1lotn,a.

61 Σ. 1Ι0ρί"τωση "ou ΟΙ ω,οψήΦ,οι .ίν"ι til<VDΕλλήνων Υπολλήλων οπσοπασμόνωΥ σ. fλλην"iς
δημόσιες Υ"ηρεοίες 010 εξω1ερικό ή οε δ••θνείς ΟΡΥοοισμοίιςστους οπσ,ον, μπt'Xει και η Ελλάδα,
καθώζ και στα Ευρωποϊκά Σχολεία 10ν Εξωτερ<κοίι,απόΦοιτοι ξένωΥιη:ολείων και δεν δίίναV1αινα
IIQOOKOIltoOUVΙΙΕβα,ωση ΚΟl0",ίας και μόνιμης διαμοοή, των γονέωο, τόπ οι εν λόΥω υποψήφ,οι,
δ"να",ο, νο πρσσκσμίσουΥΒ"βαίωση τη, OIKtla,>διπλωματικής σρχής της χώρας μας, από τ~ν οποία
vo "ροκίιπτει 10 χραν,κό διάστημα !!ου ο ένας ,ouMXlO!OVΙωΥ \'<'υέωΥ,σν υποψηΦίοο ή,αν
αποσπασμivος σι Ελλην,κή Δημόσια Υπηρεσία στσ εξωτερικό η σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο
μηΕχ" και η Eλλiιδα. _σθώς .αι!Πο [υρωπαϊ.ι'ι Σχσλ.Ια του .ξωπρ",οίι.

7) Βεβαίωση χορήΥησης νποτροΦίας για Φoίτησ~ στις δίιο τελεuτ"ίες τάξεις σ" ξiνσ σχολΕίο Iou
[ξωτερικσύ, από lην αρμόδια .""αιδ,uτι_ή αρχή ή 10ν επίαημο Φορέα τηζ αλλοδαπής πσυ τη
χορηγηαο Υιατσ"ς οποψηφ,σνι;, πσυ .lνα1 _ά,οχσι απολυτηρ,ον ξενου Λυκεlου πσο λ'"0υΡΥε, στσ
εξωτερικό και "XOUVΦο<τήσει.μ"ά από χορήΥηση υΠΟ1ροΦίαςως οικόφοΦοι, ο. Λύ_ε,ο ή σε ό:λλο
OV1ίoιOlXOιη:oλεlσ που λειτουργεί στο ΕξωΤΕρ,κό. Γι" 10νς νποψηΦίσνς τη, περ<mωσης αΟ1Γ\ςδεv
απ"ιπίται η β.βαίωση μόvιμης κατοικία, και μόνιμης διαμσνής τον γσυ.α.

8) Βεβαίωση της οικείας δrnλωμαΤΙKήςαρχής τηζ χώρας μας, από t~v ο"οία οα πρσκύπτει ό" σ ένας
το"λάχιστον ,ων yoνέωv "''' ""οψηΦ;ον κατοικούσε και διιΞμεο. μόοιμα στη χώρα Φοίlησης του
νπoψ~φIoυ τουλ"χιστον δύο (2) χρόνια κατά τη δι"ρκεια της π<νταποίις Φο(τησης "''' νπoΨ~Φίoυ
α. ξΕνσ λο_ειο που 'E110"PVEiστσ .ξωπρ,κό_ Η [ν λόγω Β[βαίωση αποιπ,ται μόνο Υια ,οος
νπσψηΦlου" ποο .,να, .άτοχοι απολοτηρlου ξ.νου σχολ.Ιου nou ,."ouPVEi στην ημεδαπή και
α"ολουθ.ί (.vo πρόγραμμα σπουδωΥ μ. πλήρη φοίιηση ο. IIiV1. (5) τάξοις Β/Βμιας ΕκπαΙδ.οοης σ.
ξέοο σχσλ",ο πσν λ.ιτουρνΕί στσ .ξwι:φIΚό Σ. περίπ,ωση 110"η οικεία διπλωl,αTtκήαρχή της χώρος
μ"ς δεν δίιν",,,ι "" χορηγήσει βεβ"ίωση καιο"ίας και μόvιμης διαμονής σε yovέo ""οψηΦίον, ξένο
""ηκοο, ο γονέας δύοα,αι να "ροσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έΥγραΦοαπό .πίσημη αρχή ή Φορέα
ιης χώρας10ν, που θα πιστοποιεί την κατο""α και τη μόνιμη διαμονή "'u.

9) Βεβαίωση από τη ΔlEίιθuvση ΠαιδΕίας ΟμΟγΕνWν,Διαπολ,τιομ",ής Εκπα,δ,uσης, ΕUΡωπα-ίκώv και
ΜΗονο"κών Ιχολ.Ιων τον γπουρν,ισο Παιδείος "αι θρησ •• ομόιωΥ ή οπό ιις Δt>uΒίινΟΕις
ι\[uτεΡοβ"l1μιας Εκποίδεοσης 'ης 'ιμεδοπής ή από 10νς Iuvrovl<lttc; Ε!<ΠαίδεοσηςTWVΕλλην,χώο
δl"λ",μ""κών και προξ,ν,κώv αρχών του εξωτερικού, από την οπο;α να npoKίImH η α",ιατοιχία του
.Ιι'ο" ΓεvlκήςΔευl.ροβόl1μιας Εκπαίδ.υ<lη, της αλλοδαπής μΕ'" απσλυτήρισ τοο rεο",σίι Λυκε,ον
της ημεδαπής και η αναΥωγή lη, βαθμολογίας αο1Οίι !Πηv H~O<laPaI1Ilrt_λίμακα_ Αν η i<λίμ".α
βαθμσλογlας ,οο ξέοοο ,"παιδευ"κσ" σοοιήμαιος είοαl εικσσόβαΟμη, τότε α"αιτείται μόνσ η
βΕβσίωση ανιrσ,οlχίας lαν τίτλου. Γιαlίlλονς Δ,υ1fροβόl1μιας Τεχνικής [παγγε λμαιικής Κατάρτισης
της αλλοδαπής απαιτΕίται η α"'ΙσΤοιχία αυτών και η έκδοση β.βα,ω<lη~ ιooτιμία~ από .ον

"
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Ε.Ο.Π.Π,Ε.Π. IΕθοικός Οργαοιομός Πισ",,,οίηοης npOOQIlIWV- Δ/νση Πισ",,,οίησης IlpaaQIlIWV,
Τμήμα Εθοικσ";Πλα,oίo~ Προοόοτων, ΛεwΦόρoς Εθνική, Αιιιισιάοεω<; 41, 14234 Ν. Ιωοία. Τηλέφωνα
ε"ικοιοωοίιις' 210- 2709106, 2709109, 2709111, Faχ: 210. 2709142) και στη συνξχε,α αοαγωγή lης
βαθμολογίας αυτώο από [η ΔLEuθυvση ΠαιδΕίας ΟμογΕνών. Δ,απολιτ\σμικής ΕκηαίδΕυοης.
Ευρωπαϊκών και ΜΕιοοοτικων Σ~oλείωo tOU γιtoυΡν£ίoυ Παιδείας οαι Θρηοκευμάτων ή από τιι;
Δ"υθuνσης Μυπροβάθμιας ΕκπαΙΜυοης [ης ημεδαπής ή από τους ΣυlιΙονιοτές Ε"παίδευσης των
Ελλην••ωο διnλωμαrιKών ",ιι ΠΡOξΕVι"ώναρχών του εξω[ερι"ο,) .

10) Βεβ"ίωοη "vncπoΙXί"ς ο"ι ισοτιμίας τοο τίτλου, καθώς "αι αναγωνής βαθμολογίας σ. ΠεΡΙπτωαη
που ο βαθμός δεν eiv"t στην Ηκοσό.βαθμη "λίμακα. αν nPOKηtat για ξΙνους τίιλους "ηουδώο, Γ£οιοής
Δευτεροβάθμιας Ε"παίδευσης twv ξένων ΛυκεΙων σ[ην ημεδαπή και η οποί" XαρηγεΙ[lΣl από τις
Δ/νσεις Β/θμιας Εκnjσης τη, ημΕδαπής. όπου θα πρέπει ν" πισιOΠOtείτ", ότι το ξέοο σχολείο σιην
ημΕδαπή παυ ακαλαυθεί ξένο "pQypCIμua απουδώο πληροί τις οόμιμες προϋποθέσει, λΗτουργίας.
οuμΦωvα με τις κ"ίμενες διατάξεις.

11) Υπ,ίιθονη Δήλωση όη ο υποψήΦlος δ.ν 'χει αποκτήσει muxlo Τριτοβάθμιας fκnαiδ.υαης της
Ελλάδα, με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων {ΟυΕξωπΡ"ΟU'

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ4 , ΕΛΛΗΝΕΣΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚVΠPΙA~ΩNΛγ~EΙΩN πον ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΠΗΝ ~YΠPO (ΜΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΙΠΟΥΔΩΝΤΗΣΚVΠPΙA~HΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.Σ!

1) ΤΙτλος "πόλυσης Δευτερo~θμιας ΕκnαίδΕυση,.
1) Τρεις (3) ΦwTOνραΦί.ς cuιrou αστυοομική, ταuτότητας.
3) ΠιστorιoιηΤΙKόοικογΕνειοκής κα,άαια"ης α"ό δήμο της χώρας μας anQ το onolo να npooumEl όη ο

':νας τοuλόχιοτον των γαοέων Είναι ελληνικής κα[αγωγής, ΣΕ nΕΡ,mωση nou δ.ν uπάΡΧfl
OΙKαγενεΙ"K~μερΙδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση Tη~οικοίας διπλωμαrιoής αpχ~ς 1ης χώρας
μας ~ άλλο οnίσημο έΥγραφο αιτό το οπαίο να npOKUmn η ελληνική οα[αγωγή τουλόχισιον [ου ενός
EKIWVbUOνονΕων.

4) Βεβαίωοη lης ο••• Ιας δ,rιλωμα"oής αρχής τη~ χώρας μας, anQ την οποία να npooIJmEl όrι ο i:να,
[ουλάχισιον των γονέων τοο uποψηΦίου καrΟΙΚΟUΟΕκα, διέμεν£ μόν,μα στη χώρα ΦοΙ[ηαης [ου
uποψηΦίου τοολάχιστον ΔUo (2) )(Ρόνια κα[ό την τελΕυτοΙα "'vraOTla (51 ηριν [ην αrιαΦoί[ηση [ου
υποψηΦίου από το λύΚΕΙΟ,Για τηο έκδοση [η~ βεβαiωαη~ μόνιμ,ις οατοικίας 0[0 Εξω,"ρικό, οι
υποψήφιοι σΦείλσυν να προοοομiσουν οποιοδήποτε έΥγραΦο IOό~ ζητηθΕί από την αι<[ία
διπλωμαΙική αρχή της xώρα~ μα~_Σε πεplπτωαη nou η ΟΙΚΕ,αδιπλωμαηκή αρχή [ης χώρα, μα~ δεν
ΔUνO.αι να χορηγήαει βεβ"ίωση οατοικίας οαι μόνιμη, διαμονής σε νον,α υποψηΦίαυ, ξΙ"" υπή."".
ο γοοέα, δύοαται να προοκομίσει οποιοδήποτε άλλα έγγραΦο από ,,,ίσημη αρχή ή Φορέα της χώρας
[ου, που θα πιστοπσιε! [ηο οατοικ,α και <η μόνιμη διαμονή ΤΟυ.

5) Βοβαίωση της αρμόδιας α"αιδευrιoής ή διrιλωμαrιoής αρχής Tη~ΟΙΟΕΙα,χώρας, από την onoia να
npoKIJmH η χώρα της οπο\α, [ο πρόγραμμα απουδών ακολουθεί το "χολεiο αrιoΦoί[ηση, και όΗ ο
τ(τλας ΔfυΤOPOβόθμιας Εκιταiδευαης nou οατέχει ο υποψήΦιος του παρέΧΕι.η δυνατότητα nααΥωγής
ο. ΠανErιΙ"Tήμιατης χώρας αυτής,

6) βεβαίωση του οχολείου ΦοΙ[ηαης από την απαία να IlPOKuIlIouvΟΙτάξ£ις "Ου Φοίτη"ε σια "χαλείο
αυτό με πλήρη φοί.ηαη και [α αοτίαΤοιχα σχo~ιoό έτη Φοίτηαης νια κάθε τάξη, Η Φαίτηοη για την
.φαρμονή των aVWItpw θεωρεί,αι nλIιpης, όταν ο μαΟητής παραοολαύθησο τα μαθήματα από την
έναρξη Του διδαο".αύ .:τους Κ"Ι καθ'όλη [η διάρκειά του, Η ιιροίίπόθωη αυτή ιιληρο,nαι και στ,ς
rι'Ρ1,,[ώσεις 1Ι0υ ί) ο μαθητή~ έοανε εν/ραφή στην αντlστoιxη τάξη Τα αργό.£ρο μέχρι 31 ΟκτωβρΙου_
Η) α μαθη.ής έοανε εν/ραφή στην avrimo'Xn τάξη το αρνότφο μ':χΡΙ 30 Νοφβρίου λόγω
οαθυσιέρηση, της απόσnαση, ή τοπαθό.ησης τιuv γονέων. Η lί ιιροίίιτόθεαη αΦοΡά στα cioνa
Ελλήνων urιαλλήλων απoσrιασμένων αε Ελληνικίς Δημόσtες Ynnpeol£, στο εξωτερικό ή οε ΔιεθνΕΙς
Ορνανιομούς oτo~ς orιαίooς μετέχει οαι η Ελλάδα, οαθώς .nίσης και στα ΕυρωπαΙοά Σχολ[,α του
εξωτερικοίι, με [ην προϋπόθωη όη η οαθυσιέρηση απόσπασης και ταποθέτηαης [ων γανiων
οΦείλε[αι μόνο αΕ υnηΡωιαοούς λόνoυ~ και όχι σΕδική roυ, υπαιrιότη[α,

7) Σε πφίmωση που οι υποψήφιοι ΕΙναι τΕκνα Ελλήνων Υπαλλήλων oπσoιτoσμiνων αε Ελληνι.':ς
Δημόαιες YrιηpωίE, στο εξωτερικό ή οε Διεθνεί, Οργανισμού, στους οπο,ους μπΕχ" και η ολλάδα.
οαθώ, και στα Eupwna'iKQΣχολΕία ΊΟυ εςωτερ\Κού. απόΦοιτοι ξένων σχαλι.ίων κα, δεν buvallIal να
rιpoσKoμίσoυν ΒΕβαΙωση οατοικΙας και μόνιμης δι"μονής 1ων \'Ονέωιι, τότε ο, εν λόνω υ1l0ΨήΦ,α,.,
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δuνανται να ΤιΡοοκομίοουνB~βαίω"η ,η~ o••εία~ διπλωμ""Kη~ αPXη~της χώρας μ"~, από ,ην οιτοία
να 'ιροκύ,,,ει το χρονικό διάοτημα ΙΙΟυ ο ένας 'Ioυλό~ισToν των γον,'ων του υποψηΦίου ήταν
απOσtlασμένO~σε Ελληνική Δημόσια γπηρεσία σια εξω,ερικό ή σε ΔιΕθνή ΟΡνανισμό ",Ov σιιοίσ
μετέ~ει και η Ελλάδα, Kαθώ~και στα Ευρωπα{κάΣχαλείατσυ εξωτερ,"ού.

ΒΙ Υπεύθυοη Δήλωση όη ο υιταψήφια; δεο έχ" "πακτήσει ιπυχία Τρl'tοβάθμια<; Εκπαίδευσης της
Ελλάδας μ. ,ην εtδΙKήκα,ηναρία τωο Ελληοωο,αυ .ξωτερικσυ.

KATHrOPIAS ,ΕΛΛΗΝΕΣΑΠΟΦΟΙΤΟΙΞΕΝΩΝΛγΚΕIΩΝΉ ΑΝΤιΠΟIΚΩΝΣΚΟΛΕΙΩΝΠΟΥΛΕIΤΟΥΡrογΝ ΠΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(ΜΕΠΡΟΓΡΑΜI\ι!Α!ΠΟΥΔΩΝΧΩΡΑΣΠΟΥΔΕΝΕΙΝΑΙΜΕΛΟ!ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣΕΝΩΣΗΣΙ

11 ΤίTλo~αιτόλυοης ΜUΠΡοβάθμια~ Εκπαίδευσης.
Πρσ""χή: Σε περίrπω"η "συ "ιον τίιλο α"όλυσης ΤΟυυποψηΦίου δ~ν ανανρόφεται αριθμηΤικά σ
μέσος όρος η η αναλυηκή βαθμαλογία των μαθημότωο ,ης τελευταίας ,όξης κα, η βαθμολαγ••η
κλίμακα, α υπαψήφισι; θα "ρέ"ει να υποβάλει και βεβαίωση ταυ Λυκείου στην αποία αναγράΦcoται ο
μiσσς όρας ή η αναλυηκή βαθμολογία των μαθημάτων ,όσων τάξ.ων, όσων απαι"ίται, πρσκεψένου
να •• δοθε( ο ξ,'νσς τίτλος αttόλυσης attci Τσ ξένσ λ,,".,ο, όπως και 10 ελάχιστο και τα μέγιστο ,ης
β"θμολανικής κλίμ"Κ"<:"τα ε"ιμέραυς διαστημ",,,_ καθώς και η αtια,τσuμενη ελάχιοτη βαθμολογία
γ'" την "πόκτηση ταυ ή,λαυ απόλυσης,
Τρεις (~) φωτσνραφίες ,υπαυ αστυνομικής ταυτό,ητας.

2) Πιστοπσιηηκό σικογενειακής κα,άστασης από δήμα ,ης χώρας μας από το οπσία να πρακυιπει όη ο
{νας 10υλάχιστον ,ων γονΙων ~ίναι ,'λλην,"ής Kαταγωγή~. Σ~ περ(ιπωση "συ δεν υπό.ρχει
σικονεν""κή μφίδα. Ο'ην Ελλάδ", ρ"σβάλλ""ι βεβ"ίωση της σικείας διπλωματικής αΡXη~της ~ώρας
μας ή άλλο ε"ίσημα έΥγρ"Φο αιτό τα ο"αία να ΠΡοκύ"τει η ελληνική Κ"I"νωvή ταυλάχιστον τσυ ενός
εκ των δuο νονέων.

3) Βεβαίωση της ο,•• ίας διπλωμαtιKής αρ~ής της ~ώρας μα<;.από ιην οποία να πpOKόrπειότι ο {να~
τουλόχιστον των γονι'ων του υποψηΦίου κα,οικούσε και διέμ<ν, μόνιμα στη χώρα Φοίτηοης ,ου
ΥποψηΦίου τοσλι!χιστον Μο (2) ~pόoια κατά την τελευ,αία ιτενταπία (5) πριν ,ην απσΦοίιηση 10υ
Υποψηφίσυ α"ό ,ο λύκειο. Για την έκδοση ,ης βεβαίωσ'lς μόνιμης κοτοιχίας σιο εξωτερικό, οι
υποψήφιοι οΦείλουν οα προοκομίσουν ο"οιΟΟήποτε έγγραΦο τσυς ζη,ηΟεί από ,~ν σικεία
διπλωματική αρ~ή ,ης χώρας μα~. Ιε περίιπωση που η οικ[ια διπλωμαηκή αp~ή ,~ς χώρας μας δεν
δ"ναται να χσρηγησξΙ βεβαίωση κα'tο••ίας και μόνιμης διαμονής οε \'Οο,'αΥΠΟψηΦίου, ξέοο σ"ήκσο,
ο νονέας δύοαται να "ροσκομίσει οπσισδήπωε όλ/ο έγγραΦσ από ειτίσημ,\ αρχή η Φσρε" της χώρας
του, που θα πιστοποιεί ιην κα,οικία και τη μόνιμη διαμοvή ,ου.
Η Εν λόγω βεβαίωσ~ δΕν απαιτε(ται νια τους αποΦοί,ους των ομογενειακών σχολείων T~ς
Τονρκίας (KωνσταντινOύΠOλ~ςκαι 1μβρου) που Εχσυν φοιτήσ" μ' πλήρη ΦOΙT~σηστις δ"ο (2)
τε4υταίξζ τάξέις στ<τOμOνΞVειαKάΛύΚξιατης ΤουρκΙας (Kωvσταντινσόπσλης κ<τι'μβ~ν), νια τους
ΟΙΤΟΙΟΥςδ£ν <τπαιτ,ίται η προίίπόθεση της κατο,"Ι<τςκα, μάνιμης διαμονής 'Ιου γον';α.

4) θεβαίωση ,~ς αρμόδι<τς •• "αιδευηκής ή διπλωμαηκής αρχης της οικείας χώρας, από την ο"οία να
ΠΡOKύrπηη χώρα της οποίας ,ο πρόνραμμα σπουδών LlKOAOu!Jei10 σχολε(ο αIToΦcί,ησης και όη ο
ιί,λος ΔΕυτεροβό.θμιαςΕκπ<τίδευοη,που καιέχΕι ο υIToψήφισ~του π<τρ.χειτη δυνατό,ητα εισανωγή~
σε Πανεπιστήμια τη, χώρας αΥτής.

5) βεβαίωση του σχολείσυ Φοί,ησης από ιην οποία να npoKUIΠODVοιιό.ξει, που Φοίτηοε στΟσxoλ~ίo
αυτό μ[ πλήρη Φοί,ηση κα!,α αντίστοιχα σχολικά έτη Φο(τησηςγια Kάθ~τσξη. Όπου γίνπαι αναΦορά
φοίτησης οε ,άξης της δευτιροβό.θμιας •• παΙδιυσης οτο ,ξωτιρι.ό [wooιJvτOIIτό.ξξιςαvτίOTσι~εςτης
δ~υ{[Poβ"θμιας ~KITαίδ.υσηςτου ~KΠ/"O':'ι!υι!,ήμαιος ,ης Ελλάδος και γι' αυιό αΠ'''<είται θεβαίωση
αντ,στοιχίας τάξ.ων δ,υτιpoβιiθμιας εκ!ΙαίδΕυι!ης στσ εξω,ερικό με ης τάξεις δευτεροβάθμιος
εκηαίδευι!ης στην Ελλάδα α"ό τη Διεύθυνσ~ nαιδείας ομογενών, Διαπολιτισμικής Εχπαίδευση"
Ευρωπαϊκών και Μειονστικών Σχολειων 10υ Υπουργείου Παιδείας και ΘρησκεΥμάτων ή αηό τις
Διευθύνσεις Δευτεpoβιiθμιας Εκπα,δεΥσης της ημεδαηης η από Συντσν,στές Εκποίδευσης ιωο
Ελληνικώνδιπλωματικών και πpoξ~oικών ορχώ. του εξω<ερι.ου. Ηε. λόνω Βεβαίωση δεν απαιτείται
νια τους υποψηΦίους, αtισΦoΙτoυς ξέοων ι!χσλ£ίων, οι απο;οι έχσυν Φcl'tIιOHστις δuο ΤΕλευταίες
,ό.ξη, σε ~ένo οχολ£ιο ιτου λειτουργεί στο εξωτερικό, Ε"ίσηι;, βεβαιώσεις αντιστοιχίας ιι'ιξιωο
δεΥτεροβάθμιας εκ"αίδεΥσ,ις στο εξωτερικό με ης ,άξεις δευτερoβσθμια~ εκπαίδευοης στην Ελλάδα,
δεν aJTaItOUVΤLlIγι" τσυς οιταψηΦίσυς "ou έχουν φοnησει σε δημόοια σχολείσ τη~ δευ'tfροβάθμια.ς,
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εΧllαίδευσης της ΚυΠριακής 6ημσψατίας. ta αποία fival ιο;'τιμα προς Τά άvτίσroΙΧά σχολείά της
ημε6ωιής.
Η Φοίτηση Υια τηυ εΦαρμοΥΙ\ twv αοωτέρω θΕωρείται πλήρης, ;'ταο ο μαθητής παρακολοuθησε τα
μαθήματα από tllV έοαρξη τσυ 6l6aKnKou έτους και χαθ'όλη τη διάρκειά του, Η πpoίill;,θωη αυτή
πληροuτα, και στ'ς πιριπτώσης που ί! ο μαθητής .KCIV,Ιν/ραΦή <IlllVtlV1iOIOlXllτσξη ΙΩ άργότερΩ
μέχρι 31 Οκτωβρίου κσ, γΙά lΙς χώρες 'ης Ν. ΑΦρικι'lς, 'ης Αυσφαλίας κ," της Λατιυιχής Αμερικής
μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, ίί) ο μαθητο\ς έκαοε εγγραΦή στηο αvτίστOιχη τάξη το αΡΥόπρο μέχρι 30
Νοεμβρίου λόνω καθυστέρησης της απόσπασης ή τοπσθΙ:τησης Τω" yoviwv. Η ίί llρoίillόθ,oη οΦορό
στα IlKVCI!'λλήvωv υΠάλλήλωο αΠΟΩπ<ιομέυωυσ. Ελληυικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο εξωτφικό ή σε
Δ,,60είς Ορνιιοισμοuς στους σιτοίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς επίσης και στα Ευρωπαϊκά Σχολιία
,ου <IwτrPlKou, με τη" rφoϋπόθιση ότι η καθυστέρηση απόσπασης και τσποθΙ:τησης twv yoviwv
oΦείλετaι μόvο σι υπηρεσιακούς λόγσυς και όχι σι δική τους υπαιτισιη,α

6) ΣΕ ΠιΡίιπωση που σι υποψήφιοι Eival ,eKVCIΕλλήvωv νπαλλήλω" αποσΠασμέvωv ι,. Ελληυικές
Δημόσιος ΥπηρεσiΕς σ10 εξωΤξΡικό ή <" Δ"θvιίς ΟΡΥ<Σvισμοιiςστους οποίους μετέχει και η Ελλάδά,
καθι:.<;και οι" Ευρωπ"ϊκά ΣχολΕία lου εξωτερικοu, απόΦΟl10Ι ξέvωv σχολΕίω" και διο buoav,al va
προσκομίσουο Βεβ"ίωσιι Κάτοικίας και μόvιμης δωμοvής τω" γοvι'ωv, τότε οι Ev λόγω υποψήφιοι,
διiυ<Σvται"α προσκομίσouv Βεβαίωση 'ης ο,.είας δmλωμαηKής αρχής της χώρας μας, από 'llv οποια
VQ προκύΙΠΗ το χρουικό διό.στημα ΙΙου ο ivao; τουλόχισιου τωv Υουι'ωυ του υποψηΦίου ήΤ<Συ
αποσπααμivο<; αο Ελληυική Δημόσια Υιιηρεσίιι σιο εξωτιρικ6 ή σε Δ••fιvή Οργαυισμό στοο οποίο
μετ.χ •• Χα' η Ελλό&>,."οι:.<; .<ΣΙστ" ΕυρωΠ<ΣϊκόΣχολΕία του εξωτερικού.

7) Bεi>ιιίωoη χορήγησης υΠΟτΡΟΦΙ<Σςνια ΦοίTl10η στις διio πλευταίΕς τόξΗς σο ξέvσ αχσλοιο του
εξωTEΡΙKOιi,<I1lQ'ηυ αρμόδια ιιmαιδευηKή αρχή ή τοο επΙσημο φσρέα tll' αλλοδαπής ΙΙΟυ τη
χορήγησο νια τους υποψηΦίους, πσυ είναι xaToxol απολυτηρίου ξι'υου ΛυΚΕΙου"ου λειτουργεί στο
οξωπριχό και έχου" Φοιτήαη, μετά 11,..6χορήγηση unοφοΦί<Σς ως ο,.όφοΦοι, σε Λuκειο ή σε άλλο
αVΤ(αIOΙXασχαλεισ που λΗταuρνεί στο εξωτερι<ό. r", tour; υ"οψηΦίους της nερίnτwσης αυτής δεν
α"""είΤ<ΣΙ η βεβ<Σίωση μόvιμης κατοικίας και μόνψης διαμοvής ,ου γovEa

Β) ΒΕβαίωση της οικιίας διπλωματικής αρχής 'ης χώρος μα" ιιπό lην οπαΙα ν<Σnp"Kun"c ότ, ο ένας
τouλaχιστον των γονέωυ ΤΩυ υ""ψηΦiου KOroΙKαιiσεΚ<ΣΙδιέμευε μόοιμα στη χώρα Φαίτηαης roυ
υΠαψηΦΙοu ,αυλόχιστον διio (21χρόνια κα1<ίτη διόρκ ••α 'ης πεvταπoύς Φοίτηαης tou uποψηΦίου
σε ξένο λύ•• ιο που λειτουρνεΙ στο οξωτφι.ό. Η ον λόγω ΒΕβαίωση α"οιτεΙται μόνο γ'<Σ lαυς
υnοψηΦiους. που οίναι .άτοχοι απολυτηρίσυ (tvou σχσλιίαυ "ου λειταυΡΥεΙ στ~υ ημεδαπή Κ<ΣΙ
ακολουθfi ξένο πρaγραμμα σΠουδώυ με πλήρ~ ΦοΙτησιι σο πέvτε (5) τάξΗς Β/θμιας Ε<παίδιυσης σι
ξtvο οχολείο "ου λΗτουργεί σω .ξωΤιΡ,"ό. Σε ",ρίιπωση που η ο,"εία διπλωματική αρχή 'η, χώρας
μ"ς δεν διiν<ΣΤ<ΣΙνα χαρηγήσΗ βεβαίωση κα,οικίας και μόvιμης δ,αμονής σε γονία υ"οψηΦιου, ξέvo
υπήκοο, ο γονέας δύοαται να προσκομίσΗ ο"οιοδήποπ άλλο έν/ραΦο από Επίσημη <Σρχήή Φορι'<Σ
της χώρας,ου, "ου θα πιστο"""Ι τη" κοιιιlκΙα .<ΣΙlη μόυιμη δ,αμουή ,ου.

!Ι) Βοβσίωση ιιιιό lη Δ"ί1θυοση Π<Σ,δΕί""ΟμονΕυώυ, Διαπολιτισμικής EιmαΙδιυσης, Ευρωπαι<ώυ οαι
Μειονατικώ" Σχαλιίωυ ωυ Υπουργείου flatbEiac; και θρησΚΕυμάτων ή αιιό τις Δ,ξυθίlνσξις
Δου1Εροβάθμιας Εκπαίδουσης 'ης ηl"δαπής ή από lαυς Σuvταvιστές ΕΚ"<Σίδευσηςτων Ελληυικών
διπλωμαllχώ" και ιφ<>ξενι.ώυ <Σρχώνταυ εξωτερικοu, <Σ"ότην ο"οία να πρoKιiIΠH η αντιστοιχία του
τίτλου Γ£νuιής ΔΕυΤΕροβάθμιας Εκ""ίδευσης της αλ/οδα"ής με ,ο απσλυτήρ,ο του Γεν,χού Λυκοισυ
'ης ~I"δαπής και η ανανωγή 'ης βαθμολογίιιι; αυ,ού στην εικοσάβαθμη .λίμακα. Av η κλίμΙΙ."
βαθμoλoγlας ωυ (ivou 'KπαιδOIIΤΙKΩιiουη,ήμ<Σως Είυοι "κοσάβ<Σθμη, ,ότι απαιτείται μόνο η
βΕβαίωοη <Σντιοιαιχί<Σςτου τί,Μυ. Για τίτλους Δευτεροβάθμι"ς Τεj(VικήςΕ"αννελμα".ής Κα,άρτισης
'ης αλ/οδ""ής απαιτείται η αvτιστoΙXία αοτών οαι η .<δοση βεβαίωσης ισοτομίας από ,ον
E.o.n.n.E.n. (Εθν,"ός Οργανωμό, Π,στοποιησης Πroσόvτωv - Λ/νση ΠισtσπoΙησης Πραοόνιων,
Τμήμα Εθνικού Πλαισίον nρσσόvτwν: Λ<ωΦόρcς EflvLKI]r;ΑυιιοτόΟΕως 41, 14Β4 Ν. lwvia. Τηλέφωυ<Σ
επικοινωνίας 210- 270!!106, 2709109, 2709111, Fax: 210- 2709142) και σιη συνέχεια αυαγωγή 'ης
βαθμολΟΥίας αωώυ <Σπό τη Δ",ιiθυνση Παιδείας Oμoγεvών, Διαπσλιτισμικής Εκπαιδ<υσης.
Eυρωrι<ΣϊKώo κοι ΜΗουοτικών Σχολιίων ,ου γ"ουργοίσυ Παιδοιας.αι θρησκιυμά,ων ή από τις
Δ••uθιivσΗς ΔΕυΤΕροβάθμιας Eιmαίδ<oσης της ημεδαπής ή από τους ruvIΩvtm.o; Ε<παιδΕυαης των
Ελληυικώο δυιλωμαη.ώυ κα<πραξΕvι<ώv "ρχών ωυ εξωΤΙΡl<ού.

10) ΒΕβαίωση "VΤlIJ10LX(a,και ισΟllμίας του τ{τλσ", .αθώς x<tt ον<tγωΥής βαθμαλσγίας σΕ πφίπτωόη
που ο βαθμός δεv είνα, στη" "κοσόβαθμη κλίμ"Κ<Σ,α" όρόΚ"'<ΣΙ για ξέυους lί,λσυς οπσυδώυ, Γεοικής,
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ωχιΙΕΙ η κατάργηση της υποχρ,ώσ.ως εrι,<ιφώσ'ως lω" δημΜίων 'WράΦων ΤΩυ N.1497/1984 (ΦΕΚ Α'
122/27,l1.1924).Ειιίση" τα κοnγΦΟΠΕΔIΟ αοαΥοωρίζεται ω<;τμήμα τηζ HPBΙA~ και όχι ω, αν,ξάρτητο
κράτος (έΧΗ£Υείρει η Χώρα μαζ ανrίρρηoη).

Ηεπικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σΕΦωΤΩΤυπί<ι.

Για τηο υποβολή κ,,, ε"ικιΙρωοη τίιλωll, ΠΙΙΠOJιΩιηΤΙKώνκαι βεβαιώσεων, ισχύουο τα προβλε"όμενα
στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 {ΦΕΚ74/τ.Α' /26.3,2014)

Της ιιλ/οδαπής

Τίτλοι, πιιποπο,ητικα κα, βεβαιώσει, της cύιIωδαπής υποβαλ/οντοι και γίνoνrαι υΠΟΧΡΕωτικα
απαδεκτά σε EUKQlVI:,ΦωτοοντΙγραΦα από αvrίγραΦα ηιγράΦου που Ι:ΧΕΙEnU<UPWeEiαπό δικηγόρο και
απαραιτήτως πρέΠΕΙ να οuvαδεuοvrαι από επίοημη μεrάΦραoή ταυ, στην Ε:Uη~ική γλώσσα, η οπαία θα
υποβάλ/παι σε Ευκριοέ, ΦωτααlιτίγραΦο τη, πρωτότυ"ης ή EUKP'Vi, φωτoανrίyραφo του ακριβοιΙς
ανllΥράΦου.

Η επίσημη μεrάΦρασή τουζ γίoεrαι από αρμόδια κατά οόμα αρχή του Yrιoυργείoυ Εξωτερικώv
(Μητρώο Πιστοποιημάων Μεταφραστώο) ή τηο Πρεσβεία ή το Προξεοείο της ξι'οηζ χώρα, στηο Ελ/αδα ή
από ελληvική δ,πλWI1ατι"ή αρχή στα εξωτερικό

ΣύμΦωlια με τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων" (αρθρα 36, Ν.419412013-ΦΕΚ 208/τ,AΊ17.09.~013),

μεrαφρασHς ~EνόyλωOσωv .γγράΦων !\Ου γίliOνrαι από δικηγόΡο {μπά τη 17--09-2013) yίνoνrαι 6.πέζ
εΦόσον ο δι"ηγόρος βεβαιώνΗ ότι ο ίδιας έχει Επαρκή γνωοη της ξΙνης γλώσαας από "cIl "ρος τηο ο"οία
μεrέΦρασ£,

rι ΕΤΙΙαημη μεrάΦραση όλων Των δικαιολαγηllκών μrιoρεί να γίllΕΙ και από Πτυχιοόχους
μΕΤαΦραο'έΙ;Ιστρ,ες ΤΩυΤμήματος Ξέlιων rλωασών, ΜεταΦρασης καιlllfρl,η~.ίας lου Iovlou ΠαvεrιΙΟΊημίου
IU' θεώρηση της μετάφρασηζ από μι'λσς της nιIveHIivtαo; 'EvwanO;Επαν/ελμαηών ΜπαΦραΟΊών πτυχωύχων
Ιονίου Παν.rι,σTημίoυ

'Εχ" εrι,σημαvΟεί σωυς υrιoψηΦίoυς η αιιαζήτηση rtepaLtfQWλεrπσιιφειώ. και διευ φινίο"ω. για τη
διαδ,~ασία ΕιιικυρώσΕωυ και μεrαφpά."εωυ άλλοδαnώv εΥΥΡά.φωv, ΟΊηο ιστοσελίδα του ΥπουΡΥειου
Εξωτερικώο τη, Ελ/άδαζ www.mI •.gr!vpire.;e.-gia-ιon-poI.li!nH ••afra.t;k;-ypifιos;aIj-meIa phrastikl-
yp;resia,ht",1.

al Δηuόσ<α ΙννραΦα!ης ημεδαπής, δηλαδή έγγραΦα που έχουν •• δοθεί από υπηρεοί'ζ και φσρείς
ΊΟ" δημόσωυ και Ευρότερου δημόσιου τομέα (n.X. τίιλαι σπoυδών-πιστo"oιηrιKά-βEβαιώαHζ κλπ.)
υπo~όλλOυtαι και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά αε Ευκρινή ΦωtΟαvrίγραφα ,ων πρωιατύπων εγνράφω" ~
τωο ακρljJών αντΙΥράΦωvτουζ

Β) Ιδιωτικά έΥΥραΦα ημεδαπής, δηλαδή έγΥραΦα πou δεν •• δiδoνrαι α"ό υ"ηρεοί.ς "α, φορ.ίζ του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου toIIiCI (π,χ, τίτλοι απόλυοης ,δ,ωτικαι, λυκεΙaυ) υrιoβάλ/o",αι .αι yίνoνrαι
υl1αχρ.ωιικά αποδεκτά αε ευκρινή ΦωτααvrίγραΦα από ανrίγραΦα ιδιω"κώ. εwρι,Φωv, Ία ο"οία έχουν
επικυρωθΕί από δικηγόρο, καθώς κ"ι ο. eUΚP\VIi Φωιοαν,ίνραΦα από τα πρωτόω"α όσων tδιω"Kώ"
εγΥράφων Φέρουν θεώρηση από υrιηρεσίE, και Φορείζ του δημόσιου και του .υρυτερου δημόσιου τaιιΕα (π.χ.
τίτλοι απόλυσηζ ,ό,ωt\χΟU lUKt:ίou Που Φέρει τη θεώρηση τη, αρμόδι",; Διείlθυναη, Δευτεροβάθμιας
Εκιιαίδευσης 'ης Ηλάδα,j,

"



ΑΔΑ: ΨΓ7Τ46ΜΤΛΗ-ΘΣ1

ΠΡΟΣοχΗ:
Τα δι_αισλογητι"ά ποl>προέρχονται από fu.!!..!!J.QIιrIn"οι> λεΙΤΟl>ΡΥΟίιl,στηl>Ελλάδα npbu:I

,," εί""ι ε"ιχυρωμ':"α γι" τη γιιησιότητά τoυ~ και τη νομιμότητα λ"'Toυργία~ τωιι σχ"λείω" αυτώιι από τη
lΙ",ίιθυιιοη Δ'υΤεΡοβάθμι,,( Ε"παίδευση, τη, Eλλάδα~στην οποία ι>πάγεται το σχοΜίο.

lΙι_"ιο1ιογητι"ό. από ξΙιιη "ρχή που δεν θ" είιι"ι επι"υρωμiνα για τη γιιησιότητά τσυς δεν θα
yillOVΤΑIδεκτά από τις Γραμματεί.εςτωιι σχολώιι ή τμημάτω" της Τριτοβό.θμι"ς Ε"""ίδε""ης. οι οπσίες
'XOl>1Iτη" ,uθίιιιη για τov αεΥΧΟΤω"εγγράΦωl' "ατά τη διαδι"""ία εν/ραΦή( 1wllrnLtUXIIVIWV.

Τοιιίζπαι όη η υποβολή απλώll. ωαvάyvωQΤ~'VΦωτοαιιτινράφωιι, επΕχει θέση υΠEίιθυIIη~δήλωοη,
του υποψηΦίου, περί Tη~ακρίβειας οαι εν"υρότηTα~των υnοβαλλόμειιωιι φωτοανηγρό.φω" και επoμiνω~
εξωώιιπαL με την υπ.u8υιιη δήλωοη του Ν,1599/1986.

Εό.νδιαπιατωθεί κατά τον υΠΟΧΡΕωτικόή άλλο έλ£γχο όη υποβλήθη_αο αλλοιωμένα ΦωτααllTίγραφα,
εκτός από τις Kυρώoει~που προβλΕποlιταιατην παρ. 6 ταυ άρθρο" Π τou 11.1599/1986 κ,,, ΠΟυεπιβάλλΟllTαι
ατΟιι ενδ,αΦερόl,ενο, .φόοοιι η πρόεη outrj δεν τιμωρε(ται αυατηρότερα από όλλη ποινι"ή διάΤαξη. η
διοι.ητική ή άλλη πραξη, νια την έ"δοση τη~ oπoία~ υποβλήθηοαο τα Φωτοαο,ίνραΦα αυτ<ί. αιια"αλείται
αμέσως.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΙΕΙΣ

1. Δε" γίιιονται δΗ'Τ"ί ΟΙ τίτλοι lΙι:υΤεροβόθμιας fKnaiIIruoη~ του ΕξωΤΕριοούπου έχου" αποοιηθεί δι.
αλ/ηλογραΦίας. Ειό,οά γι" τα σχαλιχά lτη 2019-1020 και 1020-2011 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την
απόκτηση των οποίων μέρος του προγρό.μμαl0ς πλήρου( Φoίτηση~ διεξήχθη με διαδικασίες
τηΜ.παίδευσης λόγω της παιιδημίας covid-19.

2. (Για τηιι οατηγορία 4): Οι εισαγόμενοι της ειδικής _ατηγσρ(ας των παρ,Ι, 2 & 3 του άρθρου 1 τη~ αριθ.
α/,Ι5Ι/20049Ιθ6/20.2.2007 Ια/Η Π2-Τ.ΒΊ ΥπουργικήςΑ"όΦαaης όπως τροποποιήθηκε και ωχυει, που
unO~PEOuvtalva υTlTlρ.,ι\οουντη θητεία 1ου( σrπν Κύπρομπορ"ύ" ιια ενγριίΦοιι,αι σ'η Σχ"λήΜυ έχουν
επιλεγεί και μπά τηιι απόλυσή !Ους α"ό ω; ld(rι, τσυ ατρατο", "ατερα από OXHL<rlβεβαίωση τη,
Kυπρια"ή~ Πολιτεία,. "ατερα από σχετιοή βεβαίωση lης Κυ"ριακής lIημoκρα1ία~ (nIσT"nOUlTιKd
Στpατoλoγι"ή~ KαTάσtαση~ Τίιπσυ «A~ ή nIσTonoIflTιon Ε.ηΑήρωοης Θη1εία,!, Οι ",οαγόμΕνοι
ενγριίφσvωL <ι,σ ίό", α'οδημαι.ό lτσ<; αν αΠOlΠηOOυl,οριατικό ή προσωρινό απολυτήρ'" μέχρι 15
Νοεμβρίου ωυ ίδ",υ έToυ~.Σε αιιτίθετη "ερί'''ωοη εγνρόφovτα, ατη" προθΕσμία EγγραΦή~του επόμειιου
ακαδημα,κου έτoυ~ απ. αυτό Tη~α"όοτησ'l, του αιτολυ1ηρίου αιιό τις τόξεις του ατρατού οαι ατη"
προθεσμίσ ενγραφή~ τη~ οικείας ειδιoή~ οατηνσρίας υποβάλ/οvτας όμως. τα δικαLσλονητι.ό. συι,φ~,να
με τη" εγ"ΙΙκλιο "Ου ιοχυει _α,ό το πo~ συμμποχης του υποψηΦίου ατη διαδιοαοία εωαΥωνής στην
1ριτοβιίθμια E"παίδευση~ με την ειδική κa.'ηγ<φίa.Ελλήοω"του εξωπρικου

3. 1α πιστΟΠΟΙΩτιοάΟL<ονενΗακήςoατάατα(Ση~που •• δίδσIIlα' α,,6 ξέιιη υΙΤΩΩ",ίιτ.npinEι απαραιτήτως ιια
είναι επlΚυρωμiνα για τη ΓVηoιότητααυτού πο" τα υπογράΦ", από ελληll,.ή δLn,ωμα".η "ρχή ατο
Εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή τη, ξένη, xωρα~ ατην Ελλάδα, με επικίlΡωση του Υπουργείομ
Ε(ωτερικwvτης Ελλάδας.

4. Οι Γραμματείες των Σχολων ή Τμηl,άτωll K<ιλσυvται να δt<IΙΕργήσουν Ειιδελεχή έλ£γχο τωιι
δ,κα",λογηη"ω. συμΦωνα με τις δια,άξειι; Π"υ έχουν_ΟLνο!!ο'ηθΕί.

S. Επισυιιάmovτα, οι Eν"ύl<λιεςοδηγίες για ε",αγωνή <ιιηοτρ""βάθμ'α Ε"!!αίδ.υση της fλλάδας κατά τσ
αοαδημαι.ό ΠΟ<;2022.2023, υποψηΦίωl, τ"ς ειδι<ής οατηγορίας ΕλλήιιωllεξωτΕρΙΚΟ"προς IILEu.IIIιullorl
οας, Γιαοπσιαδήποτε πληρσΦορία ή διευκρ(νιση η υπηΡΕοίαΕίιιαLατη διάθεσή οας.

Η προϊΠΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣΔ/ΝΙΗΙ

ΜΑΡΟΥΓΚΑKMOMOIPA

~σωΙΤPΙKήδι"v"μή: α! 'Ραφ,-iσ '"< Υ"""'Υοό, β~Γρσφ,-ωΥΦοη"""νο,' ,οι Μα"". γιr~οφ,iο "Φ"π,,",vσU ,. 'L'Ο;10"
δΙ r".Δlv"" ΨηφLο,ώv1ο!Πημά,",". Y""""μώv 'OL[<,,~".ωv .1Δ",oθυvσ~ Η~tάο,ωv 'OLnLά,"ΠΟLήο.ω,_ !μ.;μ~ ".
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