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ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓHΣ

1. Σύµφωνα µε τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272B/01-03-07) Υπουργική Από-
φαση προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν
ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Tριτοβάθµια Εκπαίδευση της χώρας
µας. ∆ύο από αυτές τις κατηγορίες είναι: A) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς (Απόφοιτοι
Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και B) οι Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-
Μελών της Ε.Ε. µη Ελληνικής Καταγωγής. Ο υποψήφιος µπορεί να υπαχθεί σε µια
από τις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον δεν έχει ελληνική καταγωγή ο ίδιος και κανέ-
νας από τους δύο γονείς του.  

2. Οι υποψήφιοι που έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν στο
Υπουργείο Παιδείας (∆/νση Οργ. & ∆ιεξ. Εξετάσεων) από 20 µέχρι και 30 Ιουλίου
2008 τα σχετικά δικαιολογητικά τους και να συµπληρώσουν την αίτηση – µηχανο-
γραφικό δελτίο υποψηφίου µε τις Σχολές και τα Τµήµατα προτίµησής τους, που
χορηγείται από την υπηρεσία κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

3. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο. Ο υποψήφιος κατά την κατάθεση των
δικαιολογητικών του πρέπει να έχει µαζί του το διαβατήριο (VISA) ή την άδεια παρα-
µονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόµιµη παρουσία του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση
που τα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται από τον ίδιο τον υποψήφιο, υποβάλλεται από
το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος βρίσκεται στο εξω-
τερικό. Όταν ο υποψήφιος είναι στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται
µε εξουσιοδότηση, κατατίθεται και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή
της άδειας παραµονής για τη νόµιµη παρουσία του υποψηφίου στην Ελλάδα.

4. Τα δικαιολογητικά είναι:
α) Αίτηση - µηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (µε µικρού µεγέθους φωτογραφία του

υποψηφίου).

β) Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωµένος από την αρµόδια εκπαιδευτική αρχή
της χώρας του υποψηφίου.
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γ) Βεβαίωση της µέσης γενικής βαθµολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδο-
θεί από το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρµόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του
ή από την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Η µέση γενική βαθµολογία πρέ-
πει να εκφράζεται σε εικοσάβαθµη (0-20) κλίµακα, µε άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.

δ) i. Βεβαίωση πρόσβασης µε το γενικό βαθµό για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού
Λυκείου της Ελλάδας και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
ii. Bεβαίωση βαθµολογίας των τριών µαθηµάτων, στα oποία συµµετείχαν στις εισαγω-
γικές εξετάσεις για τα ΤΕΙ για τους κατόχους πτυχίου Β’ Κύκλου ΤΕΕ της Ελλάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειµένου να αποκτήσουν δικαίωµα επιλογής: α) Οι κάτοχοι απολυτη-
ρίου Γενικού Λυκείου της Ελλάδας θα πρέπει να συγκεντρώνουν σύνολο βαθµολογίας
τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού βαθµού στη βεβαίωση πρόσβασης
(δηλαδή τουλάχιστον 10 στην κλίµακα 0-20). β) Οι κάτοχοι πτυχίου Β’ Κύκλου ΤΕΕ
της Ελλάδας (Ηµερήσιου ή Εσπερινού) θα πρέπει να συγκεντρώνουν σύνολο µορίων
τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού αριθµού µορίων στα 3 εξεταζόµε-
να µαθήµατα για τα Ηµερήσια ΤΕΕ ή στα 2 εξεταζόµενα µαθήµατα για τα Εσπερινά
(δηλαδή τουλάχιστον 10 στην κλίµακα 0-20), στις εισιτήριες εξετάσεις.

ε) Βεβαίωση που να δείχνει την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποψηφίου και των
γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική κατα-
γωγή).

στ)i. 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 Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα της χώρας αυτής. (Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους
απολυτηρίου Λυκείου της Ελλάδας και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας).
ii. 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.

ζ) Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας χώρας
από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει µε πλήρη φοίτηση την
τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του.  

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος: 
i. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τµήµατος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της
Ελλάδας, και
ii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τµήµα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος
2006 ή προγενέστερα.

θ) Η επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών µπορεί να ζητήσει από
τους υποψηφίους να προσκοµίσουν σε τακτή προθεσµία και επιπλέον δικαιολο-
γητικά, εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι συγκεκριµένοι υπο-
ψήφιοι πρέπει να αποδείξουν περαιτέρω ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την
ένταξή τους στην ειδική κατηγορία.

5. Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευ-
τική αρχή, κ.λπ.) πρέπει να είναι:

α) Επικυρωµένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει, από ελλη-
νική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωµατική αρχή της ξένης χώρας στην
Ελλάδα µε επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και
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β) Μεταφρασµένα από την ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μετα-
φραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.  
Ειδικότερα, 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 ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
Ελλάδας στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.

∆ικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ., που έχουν εκδοθεί από τις χώρες:
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Άγιος Μαυρίκιος, Αζερµπαϊτζάν, Ανδό-
ρα, Αντίγκουα και Μπαρµπούντα, Αργεντινή, Αρµενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο,
Βενεζουέλα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Γρενάδα, ∆ανία, ∆οµι-
νικανή ∆ηµοκρατία, Ελβετία, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Ην. Βασίλειο Μεγ. Βρετανίας,
Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισηµερινός, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακ-
στάν, Κολοµβία, Κορέα, Κροατία, Κύπρος, Λεσότο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία,
Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μακάο, Μαλάουι, Μάλτα, Μεξικό, Μολδαβία,
Μονακό, Μπαρµπάντος, Μπαχάµες, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπρουνέι-Νταρουσαλάµ,
Ναµίµπια, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Κουκ, Νησιά Μάρσαλ, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρι-
κή, Ολλανδία, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παναµάς, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκ. της Μακεδονίας, Ρουµανία, Ρωσία, Σαιντ Κιτς και Νέιβις, Σαιντ
Λουτσία, Σαµόα, Σερβία και Μαυροβούνιο, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαζιλάν-
δη, Σουηδία, Σουρινάµ, Τόνγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ και Τοµπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία,
Φίτζι, Χονγκ-Κονγκ, 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 σύµ-
βασης 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.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ικαιολογητικά από ξένη αρχή που δε θα είναι επικυρωµένα για τη γνη-
σιότητά τους, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δε θα γίνονται δεκτά από την επιτροπή
συγκέντρωσης δικαιολογητικών και οι σχετικές αιτήσεις θα απορρίπτονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στην ειδική κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολεί-
ων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. µη Ελληνικής Καταγωγής υπάγονται και οι Κύπριοι υπή-
κοοι υποψήφιοι για την Τριτοβάθµια Εκπ/ση της Ελλάδας. Οι εν λόγω υποψήφιοι
καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στην Κύπρο από 1 µέχρι 10 Ιουλίου. (Πληροφο-
ρίες: Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων: 210 3442100 & 210
3442102/ Λευκωσία, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισµού: 22800626 & 22800763)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για τα προγράµµατα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη-
µιών, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Στα προγράµµατα ιερατι-
κών σπουδών γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ άρρενες υποψήφιοι.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ

1. Η επιλογή αυτών που εισάγονται στις Σχολές ή στα Τµήµατα γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα τµήµατα και οι σχολές που εισά-
γονται οι υποψήφιοι αναγράφονται στο µηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου.
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2. Ο υποψήφιος γράφεται στη Σχολή ή στο Τµήµα στο οποίο θα επιλεγεί.

3. Ο υποψήφιος που θα εισαχθεί σε Σχολή ή Τµήµα, για να εγγραφεί πρέπει να έχει
βεβαίωση των Πανεπιστηµίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον
3ου επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Θεσ/νίκης) ότι γνωρίζει την ελληνική
γλώσσα. Αν δεν έχει τη βεβαίωση αυτή, µπορεί να κάνει την εγγραφή του τον αµέ-
σως 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 Ιούνιο και Σεπτέµβριο στο ∆ιδασκαλείο
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστηµίου Αθήνας (Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου,
τηλ. 210 7277672 / 7277971), ενώ στη Θεσ/νικη στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  (τηλ. 2310 997571-2) τους µήνες Ιού-
νιο και Οκτώβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εξέταση ή µε την ηµεροµηνία εξέτα-
σης της γλώσσας, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται ένα µήνα νωρίτερα τουλάχι-
στον στο Πανεπιστήµιο Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, ώστε να µη χάνουν την προθεσµία εξέ-
τασης της γλώσσας ή να προλαβαίνουν τυχόν αλλαγές στις ηµεροµηνίες εξέτασης.

Η βεβαίωση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται αν ο εισαγόµε-
νος έχει τίτλο απόλυσης από Ελληνικό ή Κυπριακό Λύκειο.

4. Για να γραφτεί ένας υποψήφιος σε Σχολή ή Τµήµα όπου έχει επιλεγεί, πρέπει να
περάσει από υγειονοµική εξέταση, σύµφωνα µε τον κανονισµό που ισχύει για κάθε
Σχολή ή Τµήµα.

5. Οι αλλοδαποί - αλλογενείς που προέρχονται από χώρες µη µέλη της Ε.Ε. και επιλέ-
γονται στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας πληρώνουν δίδακτρα, µε τα
οποία καλύπτεται ένα µικρό ποσοστό των δαπανών φοίτησης και των διδακτικών
βιβλίων που τους χορηγούνται. 

6. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν έχουν επιλεγεί σε καµιά σχολή της Τρι-
τοβάθµιας Εκπ/σης επιστρέφονται στον υποψήφιο ή σε εξουσιοδοτηµένο από αυτόν
πρόσωπο ύστερα από αίτησή του.  Σε περίπτωση που δε ζητηθούν από τον υπο-
ψήφιο καταστρέφονται τον Αύγουστο του επόµενου έτους.

7. Οι αλλοδαποί - αλλογενείς που δεν είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα πρέπει να γνωρίζουν ακόµα ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρµοδιότητα να
χορηγεί VISA ή άδεια παραµονής. Άδεια παραµονής χορηγείται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας µας (Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευ-
σης) µόνο σε αυτούς που θα γίνουν δεκτοί στην Ανώτατη Εκπ/ση και µε την προϋπό-
θεση ότι δε συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν τη χορήγηση της άδειας αυτής.

∆ιευκρινίζεται ότι µε βάση την ελληνική νοµοθεσία δε θα χορηγείται στο εξής
άδεια παραµονής σε αλλοδαπό στην περίπτωση αλλαγής σχολής ή τµήµατος για
δεύτερη φορά. 

Αλλαγή σχολής ή τµήµατος επιτρέπεται µέχρι και το αµέσως επόµενο έτος από
αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή ή τµήµα σχολής.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι: Βεβαίωση υπηκοότητας και καταγωγής.
.................................................................................................................................
(αρχή της χώρας που εκδίδει τη βεβαίωση)
............................................................................... 200.... (χρονολογία)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ...............................................................................................................
του ........................................................... και της ................................................................
είναι υπήκοος ................................................ και καταγωγής ..............................................
......................................... από πατέρα και µητέρα που είναι υπήκοοι ................................
................................................................. και καταγωγής ....................................................

Ο αρµόδιος της αρχής έκδοσης

(υπογραφή - σφραγίδα - oνοµατεπώνυµο)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ: Βεβαίωση βαθµολογίας.
.................................................................................................................................
(αρχή της χώρας που εκδίδει τη βεβαίωση)
............................................................................... 200.... (χρονολογία)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι, σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας µας, η µέση γενική βαθµολογία
του τίτλου απόλυσης από το σχολείο ..................................................................................
...............................................................................................................................................
που έχει ο/η ...........................................................................................................................
είναι ...................................................... (ο βαθµός) σε αντιστοιχία εικοσάβαθµης (0-20)
βαθµολογικής κλίµακας.
(Ο βαθµός να γραφεί αριθµητικά και ολογράφως)

Ο αρµόδιος της αρχής έκδοσης

(υπογραφή - σφραγίδα - oνοµατεπώνυµο)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Βεβαίωση δικαιώµατος εισαγωγής σε ανώτατη σχολή.
.................................................................................................................................
(αρχή της χώρας που εκδίδει τη βεβαίωση)
............................................................................... 200.... (χρονολογία)

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 των παρακάτω κατευθύνσεων:
...............................................................................................................................................

Ο αρµόδιος της αρχής έκδοσης

(υπογραφή - σφραγίδα - ονοµατεπώνυµο)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙV: Βεβαίωση προγράµµατος σπουδών που ακολουθεί το σχολείο 
αποφοίτησης.
Σχολείο αποφοίτησης ή αρµόδια διπλωµατική αρχή .......................................................

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το σχολείο ............................................. από το οποίο αποφοίτησε 
ο/η .......................................................... (ονοµατεπώνυµο), ακολουθεί το πρόγραµµα
σπουδών της ............................................................... (όνοµα χώρας).

............................................ 200...
Ο αρµόδιος της αρχής έκδοσης

(υπογραφή - σφραγίδα -
ονοµατεπώνυµο)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ V: Βεβαίωση πλήρους φοίτησης της τελευταίας τάξης του Λυκείου ή
του αντίστοιχου σχολείου. 
..........................................................................
(Αρµόδια εκπαιδευτική ή διπλωµατική αρχή)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ........................................................................... φοίτησε πλήρως
στην τελευταία τάξη του Λυκείου ..................................................................... κατά το
σχολικό έτος ................................................

............................................ 200...
Ο αρµόδιος της αρχής έκδοσης

(υπογραφή - σφραγίδα -
ονοµατεπώνυµο)




