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ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:  
Α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) 
Β) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-  ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε 

 
 Σύμφωνα με  το ν.4415/ 2016 (ΦΕΚ 159 A’), το ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 A’) και το ν.4521/2018 

(ΦΕΚ 38 Α’) και με  τη με αριθ.πρωτ.Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’/2007) Υπουργική 

Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων 

για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση της χώρας μας. Δύο από αυτές τις κατηγορίες είναι: 

 4.Α. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) 

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται:  

Α1.  Οι Αλλοδαποί –Αλλογενείς  υποψήφιοι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου 

χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει στην αλλοδαπή, ο τίτλος του οποίου τους 

παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το 

πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) ο ένας τουλάχιστον 

από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή και β) έχουν 

παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή 

αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής. 

Α2. Οι Αλλοδαποί–Αλλογενείς  υποψήφιοι απόφοιτοι  ξένου σχολείου χωρών εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του 

οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της 

οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: 

α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς  δεν έχουν ελληνική καταγωγή και  β) 

έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του 

λυκείου. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη 

νομιμότητα λειτουργίας τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας 

στην οποία υπάγονται. 
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4.Β. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.  

Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται: 

Β1.  Οι Αλλοδαποί –Αλλογενείς  υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων 

κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι 

προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της 

οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) ο ένας 

τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή , β)  έχουν 

παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή 

αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής. Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται 

και οι υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας που πληρούν τις ως 

άνω προϋποθέσεις,  οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν 

βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους. 

Β2. Οι Αλλοδαποί –Αλλογενείς  υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή , ο τίτλος του 

οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της 

οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο 

αποφοίτησης, εφόσον: α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς  δεν έχουν 

ελληνική καταγωγή και   β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο 

τελευταίες τάξεις του λυκείου. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγονται. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών που είναι απόφοιτοι 

ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών δεν θα έχουν δικαίωμα 
εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές, αν έχουν ήδη εισαχθεί 
με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Ελλάδας. 

 Επίσης, οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν εισαχθεί σε Σχολή ή 
Τμήμα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο για αλλαγή Σχολής ή 
Τμήματος μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε 
Σχολή ή Τμήμα Σχολής. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: www.minedu.gov.gr 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

α) Tίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του 
υποψηφίου. 
  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού 
που έχουν αποκτηθεί δι’ αλληλογραφίας.  
 

β) Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ξένων 
σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη  Διεύθυνση Παιδείας 
Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του 
Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών 
διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής 
βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα , η οποία 
να έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 
Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από 
τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του 
εξωτερικού. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) 
κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.  
Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής 

απαιτείται η ισοτιμία  αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 

στη συνέχεια Αναγωγή της βαθμολογίας  αυτών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων  του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και 

προξενικών αρχών του εξωτερικού. 

 Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και 

βεβαίωση ισοτιμίας  από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται Βεβαίωση 
Πρόσβασης με το γενικό βαθμό. 
 
 γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από 
την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο 
υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας αυτής 
(υπόδειγμα II). Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου 
Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τους απόφοιτους ελληνικού σχολείου που 
εδρεύει στην αλλοδαπή. 
  
δ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την 
οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο 
αποφοίτησης του υποψηφίου (υπόδειγμα IΙΙ). Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους 
κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τους απόφοιτους 
ελληνικού σχολείου που εδρεύει στην αλλοδαπή. 
 
ε) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο  τελευταίες 
τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο 
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μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού 
έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. (υπόδειγμα ΙV) 
 
στ) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει την καταγωγή του 
υποψηφίου και των γονέων του.  

 Για τις περιπτώσεις Α1 και Β.1 να προκύπτει ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων 
δεν έχει ελληνική καταγωγή 

 Για τις περιπτώσεις Α.2. και Β.2 να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν 
έχει ελληνική καταγωγή. (υπόδειγμα I) 

 
ζ)  Δύο (2)  μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου. 
 
η) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου  ή άλλου επίσημου εγγράφου με 
φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου. 
 
θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :  
i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,  
ii. δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Ελλάδας και 
iii.  δεν έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2016 ή 
προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους. 
iv. δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία «Ελλήνων του 
Εξωτερικού για το έτος 2018». 
 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
 

 Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη 
εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι: 
- Επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική 
διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα 
(Προξενική Θεώρηση) με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας  στο 
πρωτότυπο. 
-Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ., που έχουν εκδοθεί από τις χώρες: Αγία 
Λουκία, Αγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Αγ. Μαυρίκιος, Άγιος Χριστόφορος 
(Σεντ Κιτς)& Νέβις, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρρα, Αντίγκουα & Μπαρμπούντα, 
Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βανουάτου, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βραζιλία,  Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Γουατεμάλα,  Γρενάδα, Δανία 
(δεν συμπεριλαμβάνονται η Γροιλανδία και οι Νήσοι Φερόες), Δομινίκα, Δομινικανή 
Δημοκρατία, Εκουαδόρ (Ισημερινός), Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ηνωμένο 
Βασίλειο της Μεγ. Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας (Αγία Ελένη, Ανγκουίλα, Βερμούδες, 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϊ, Μοντσερράτ, Νήσος του Μαν, Νήσοι 
Κέιμαν, Νήσοι Νότιος Γεωργία και Νότιοι Σάντουιτς, Νήσοι Τερκς και Κέικος, Νήσοι 
Φώκλαντ, Τζέρσεϊ), Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, 
Κίνα (μόνο η διοικητική περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολομβία, Κόστα 
Ρίκα, Κορέα (Νότιος), Κροατία, Κύπρος,  Λεσότο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λιθουανία, 
Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μολδαβία, 
Μονακό, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπουρουντί, 
Μπρουνέι-Νταρουσαλάμ, Ναμίμπια, Νέα Ζηλανδία, Νήσοι Κουκ, Νήσοι Μάρσαλ, 
Νικαράγουα, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία (Κάτω Χώρες)(Άγιος Ευστάθιος, 
Άγιος Μαρτίνος, Αρούμπα, Κουρασάο, Μποναίρ, Σάμπα), Ομάν, Ονδούρα, Ουγγαρία, 
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Ουκρανία,  Ουρουγουάη, Παναμάς, Παραγουάη, Πολωνία, Πορτογαλία, Πράσινο 
Ακρωτήριο, Ρουμανία, Ρωσία, Σαμόα, Σάο Τόμε & Πρίνσιπε, Σερβία, Σεϋχέλλες, F.Y.R.O.M., 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τατζικιστάν, Τόγκα, Τουρκία, 
Τρινιντάντ & Τομπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία, Φίτζι, Χιλή δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί 
για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, με την 
προϋπόθεση, όμως, ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισημείωση, που προβλέπουν τα 
άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από τις 
αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας 
Σύμβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος. 

Γι΄  αυτό, οι υποψήφιοι που προσκομίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρες, 
πρέπει να ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας τους να βάζουν στο έγγραφο την 
απαιτούμενη επισημείωση. 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη 
Σύμβαση της Χάγης αλλά η χώρα μας εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους,  
δηλαδή από   το Ουζμπεκιστάν, τη Μογγολία, το Περού και το Κιργιστάν (Κιργιζία) , θα 
πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς 
το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο 
και όχι σε φωτοτυπία. 

 Για την υποβολή και επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α). 

 
 Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από 
δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου  και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε απλό 
ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που εκδίδει η μεταφραστική υπηρεσία. 

 
Τα αλλοδαπά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με την αρ.233/2000 Γνωμοδότηση του 

Ν.Σ.Κ. για να γίνουν δεκτά από τις ελληνικές διοικητικές αρχές, θα πρέπει να φέρουν στο 
πρωτότυπο την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή την Προξενική Θεώρηση, αυτά 
υποβάλλονται στη Διοίκηση σε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, 
από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου. 

 
 Δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά 

τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά 
τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων. 

 
Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των 
υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και επομένως εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986.  

 
Εάν διαπιστωθεί, κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι υποβλήθηκαν 

αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του 
άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη 
αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, ή διοικητική ή άλλη πράξη, 
για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως. 
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 Η επίσημη μετάφραση όλων των δικαιολογητικών γίνεται από την αρμόδια κατά 
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (Μεταφραστική υπηρεσία ΥΠ.ΕΞ.) ή από την 
ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό.  

Σύμφωνα με τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013-ΦΕΚ 
208/τ.Α΄/27.09.2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο 
(μετά τη 27-09-2013) γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή 
γνώση της ξένης γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 
 

Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην 
Ελλάδα πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και τη νομιμότητα 
λειτουργίας των σχολείων αυτών από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Ελλάδας στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.  

 
Τα  δημόσια έγγραφα της ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών-
πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π.) που υποβάλλονται, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας, για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω κατηγορία,  
υποβάλλουν την αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης 
Αιτήσεων που θα λειτουργήσουν ειδικά για αυτόν το σκοπό στην ΚΥΠΡΟ και ακολουθούν 
τις οδηγίες, σχετικά με  τις ημερομηνίες, τον τόπο και την διαδικασία υποβολής της 
αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών, που θα 
οριστούν με την φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού της Κύπρου (Πληροφορίες: Λευκωσία, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού: 
22806360 & 22800931) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, 
οι υποψήφιοι πρέπει να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Στα προγράμματα ιερατικών 
σπουδών γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ άρρενες υποψήφιοι. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για 
υπαγωγή στην κατηγορία των Αλλοδαπών –Αλλογενών 4.Α, 4.Β ,  καθώς και στις  
κατηγορίες 1,2,3 των Ελλήνων του Εξωτερικού θα πρέπει να επιλέξουν το ίδιο 
έτος μόνο μία ειδική κατηγορία προκειμένου να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση της Ελλάδας. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 
 
1. Η επιλογή αυτών που εισάγονται στις Σχολές ή στα Τμήματα γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων. Τα τμήματα και οι σχολές που εισάγονται 
οι υποψήφιοι αναγράφονται στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου. 
2. Οι υποψήφιοι εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το γενικό 
βαθμό πρόσβασης για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή 
το βαθμό απολυτηρίου για τους υποψηφίους άλλων χωρών. 
3. Οι υποψήφιοι, που θα εισαχθούν σε Σχολή ή Τμήμα, για να εγγραφούν πρέπει να έχουν 
βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον 
επιπέδου Β2  του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Αν 
κάποιος υποψήφιος δεν έχει τη βεβαίωση αυτή, μπορεί να κάνει την εγγραφή του τον 
αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή του, αφού θα έχει αποκτήσει τη βεβαίωση 
αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.  

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας 
στην Αθήνα γίνονται περίπου κατά τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο στο Διδασκαλείο Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας 
(Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 7277672 / 7277971), ενώ στη Θεσσαλονίκη στο 
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (τηλ. 
2310 997571-2) τους μήνες Ιούνιο και Οκτώβριο. Οι εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας για το επίπεδο Β2 διενεργούνται κάθε Μάιο (www.greeklanguage.gr/certification). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση ή με την ημερομηνία 
εξέτασης της γλώσσας, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης ή στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

Η βεβαίωση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται, αν οι 
εισαγόμενοι έχουν τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Λύκειο ή τίτλο απόλυσης από ξένο 
σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο 
μάθημα της ελληνικής γλώσσας. 
4. Για να εγγραφούν οι υποψήφιοι σε Σχολή ή Τμήμα όπου έχουν επιλεγεί, πρέπει να 
περάσουν από υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει για κάθε Σχολή 
ή Τμήμα. 
5. Οι αλλοδαποί – αλλογενείς, που δεν είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν 
έχει αρμοδιότητα για χορήγηση “VISA” ή άδειας παραμονής.  Άδεια παραμονής 
χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας μας (Γραφεία 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) μόνο σε αυτούς που θα γίνουν δεκτοί στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση της χώρας μας και με την προϋπόθεση ότι δε συντρέχουν λόγοι που 
αποκλείουν τη χορήγηση της άδειας αυτής. 

 
Αλλαγή Σχολής ή Τμήματος επιτρέπεται μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από 

αυτό της πρώτης εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα Σχολής.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 
 
 
 

(ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  που και οι δύο γονείς είναι αλλοδαπής καταγωγής.) 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Βεβαίωση καταγωγής. 
............................................................................................................................ 
(αρχή της χώρας που εκδίδει τη βεβαίωση) 
 
 
                                                    ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι ο/η…………………….. του .................................................. και της 
......................................................... είναι …........................................ καταγωγής, από 
…………..πατέρα και μητέρα που είναι .................................... καταγωγής .  
                                                                      ............................................ 201... 
 

       Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης 
                                                       (υπογραφή - σφραγίδα - oνοματεπώνυμο) 
 
 
 
 
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  που ο ένας γονέας είναι αλλοδαπής καταγωγής)  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Βεβαίωση καταγωγής. 
............................................................................................................................ 
(αρχή της χώρας που εκδίδει τη βεβαίωση) 
 
 
                                                    ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι ο/η…………………….. του .................................................. και της 
......................................................... είναι …........................................ καταγωγής, από 
…………………………..(πατέρα ή μητέρα) που είναι .................................... καταγωγής .  
                                                                      ............................................ 201... 
 

       Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης 
                                                       (υπογραφή - σφραγίδα - oνοματεπώνυμο) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Βεβαίωση δικαιώματος εισαγωγής σε Πανεπιστήμια. 
............................................................................................................................ 
(Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή) 
 
                                                             ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας μας, ο τίτλος απόλυσης από το 
σχολείο ................................................................................. 
που έχει ο/η ............................................................................... του παρέχει το δικαίωμα να 
εισαχθεί σε Πανεπιστημιακές σχολές της………………………… (όνομα χώρας). 
                                                                      ............................................ 201...                                                                                                                                                                                                                  
                                                                          Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης 

 
                                (υπογραφή- σφραγίδα - ονοματεπώνυμο) 

 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙII: Βεβαίωση προγράμματος σπουδών που ακολουθεί το σχολείο 
αποφοίτησης. 
 .......................................................................................... 
(Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή) 
 
 
                           ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι το σχολείο ............................................. από το οποίο αποφοίτησε ο/η 
.......................................................... (ονοματεπώνυμο), ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών 
της ............................................. (όνομα χώρας). 
 
                                                                    ............................................ 201... 
                                             Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης 
 
 
                             (υπογραφή - σφραγίδα - ονοματεπώνυμο) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV:  Βεβαίωση πλήρους φοίτησης των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου ή 
του αντίστοιχου σχολείου. 
 
.......................................................................................... 
(Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή) 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι ο/η ......................................................................παρακολούθησε με πλήρη 
φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις  του Λυκείου .................................................................. 
κατά τα σχολικά έτη ......................... και ολοκλήρωσε τις τάξεις…. και ….. O/H………………………  
έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ 
όλη τη διάρκειά του. 
 

    …….........................201.. 
 

    Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης 
 
 

                                                          (υπογραφή- σφραγίδα - ονοματεπώνυμο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


