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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ
Οι ειδικές κατηγορίες και οι προϋποθέσεις ένταξης σ' αυτές των Ελλήνων του εξωτερικού και των
τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, σύ)φωνα )ε την ισχύουσα νο)οθεσία είναι
αυτές που αναφέρονται παρακάτω. Ση)ειώνεται ότι οι υποψήφιοι όλων των αναφερό ενων
κατηγοριών δεν έχουν δικαίω α εισαγωγής στην Τριτοβάθ ια Εκπαίδευση ε τις διατάξεις αυτές
αν έχουν ήδη εισαχθεί ε τις εν λόγω ειδικές κατηγορίες κι έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθ ιας
Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.

ΤΕΚΝ Ν ΕΛΛΗΝ Ν ΤΟΥ ΕΞ ΤΕΡΙΚOΥ ΑΠΟΦΟΙΤ Ν ΕΛΛΗΝΙΚ Ν
ΛΥΚΕΙ Ν

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθ)ια Εκπαίδευση
της Ελλάδας οι οποίοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή
εξωτερικό, ή ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να είναι Έλληνας και να κατοικούσε και
ασκούσε τις επαγγελ ατικές του δραστηριότητες όνι α στο εξωτερικό τουλάχιστον δύο (2)
πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την η ερο ηνία υποβολής της αίτησης του
υποψηφίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθ)ια Εκπαίδευση της Ελλάδας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν )όνο οι προϋποθέσεις
του εδαφίου β΄ που ακολουθεί.
β) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει ε πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Ελληνικό
Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθ ιας
εκπαίδευσης σε αντίστοιχο Ελληνικό ή ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.
Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι Έλληνες που αποκτούν απολυτήριο από το
Λύκειο του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου Ιεροσολύ)ων )ετά από πλήρη φοίτηση σ’ όλες τις τάξεις
του Λυκείου αυτού και εφόσον έχουν φοιτήσει και στην τελευταία τουλάχιστον τάξη του οικείου
Γυ)νασίου της Πατριαρχικής Σχολής Σιών. Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η
προϋπόθεση α΄.
Στην ειδική αυτή κατηγορία δεν )πορούν να υπαχθούν οι απόφοιτοι ελληνικών λυκείων τέκνα
Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασ)ένων σε ελληνικές δη)όσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς
οργανισ)ούς στους οποίους )ετέχει και η Ελλάδα, οι οποίοι αποτελούν ξεχωριστή ειδική κατηγορία έστω
κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της Κατηγορίας 1.
Στην ίδια κατηγορία και κατ’ εξαίρεση όνο για εισαγωγή στην τριτοβάθ ια εκπαίδευση της
Ελλάδας, το ακαδη αϊκό έτος 2015-2016, εντάσσονται και τα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού
(απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων), τα οποία έχουν πλήρη φοίτηση στη Β’ τάξη Ελληνικού Λυκείου που
λειτουργεί στο εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και )ετεγγράφησαν στην τελευταία τάξη
Γενικού Λυκείου της η)εδαπής το χρονικό διάστη)α από την έναρξη των )αθη)άτων του β’ Τετρα)ήνου
των Γενικών Λυκείων της Ελλάδας και )έχρι και δέκα (10) η)έρες πριν από τη λήξη τους, κατά το
σχολικό έτος 2014-2015.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.

ΤΕΚΝ Ν ΕΛΛΗΝ Ν ΥΠΑΛΛΗΛ Ν ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝ Ν ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞ ΤΕΡΙΚΟ Η΄ ΣΕ
ΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ Α,
ΑΠΟΦΟΙΤ Ν ΕΛΛΗΝΙΚ Ν ΛΥΚΕΙ Ν

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθ)ια Εκπαίδευση
της Ελλάδας οι οποίοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή
εξωτερικό, ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό, εφόσον πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:
4

α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι Έλληνας υπάλληλος και να αποσπάσθηκε σε
Ελληνική η)όσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε ιεθνή Οργανισ)ό στον οποίο )ετέχει και η Ελλάδα,
τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη η ερολογιακά ή σχολικά έτη.
β) Ο υποψήφιος να έχει τελειώσει ε πλήρη φοίτηση τις δύο (2) τελευταίες τάξεις Ελληνικού Λυκείου
που λειτουργεί στο εξωτερικό ή τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθ ιας εκπαίδευσης
Ελληνικού Σχολείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια
της απόσπασης του γονέα στο εξωτερικό. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν
διακόπηκε για υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση του γονέα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια
του τελευταίου έτους εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφίου και σε κάθε περίπτωση
)ετά από το πρώτο τρί)ηνο του σχολικού έτους, σε σχολείο του εξωτερικού.
Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται και οι υποψήφιοι απόφοιτοι Ελληνικού Λυκείου, που
λειτουργεί στο εξωτερικό, οι οποίοι φοίτησαν στις δύο τελευταίες τάξεις στο Λύκειο του εξωτερικού ως
)αθητές-αθλητές, που συ))ετείχαν σε στάδιο προετοι)ασίας )ε την προολυ)πιακή ο)άδα της Ελλάδας
σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού.
ΣΗΜΕΙ ΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 & 2
1. Όσοι από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1 & 2 αποκτούν απολυτήριο Γενικού Λυκείου από
Ελληνικά Σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα ε πανελλαδικές ή ε ενδοσχολικές εξετάσεις
έχουν τη δυνατότητα να )ετέχουν στη διαδικασία «Εισαγωγής στην Τριτοβάθ)ια Εκπαίδευση
Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό».
2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. (ο)άδα Α΄) ή πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, έχουν δικαίω)α
επιλογής όνο σε σχολές Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ και Α.Σ.Τ.Ε. Ειδικότερα, οι κάτοχοι
απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. (ο άδα Α΄) ένα χρόνο ετά την αποφοίτησή τους, έχουν δικαίω α
επιλογής και σε τ ή ατα ή σχολές των Πανεπιστη ίων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.

ΕΛΛΗΝ Ν ΑΠΟΦΟΙΤ Ν ΞΕΝ Ν ΛΥΚΕΙ Ν Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ Ν ΣΧΟΛΕΙ Ν
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞ ΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ Ν
Χ ΡΑΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΑΪΚΗΣ ΕΝ ΣΗΣ)

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο ξένου
Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και
ακολουθεί πρόγρα))α σπουδών χώρας )έλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι ελληνικής καταγωγής.
β) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να ασκούσε τις επαγγελ)ατικές
του δραστηριότητες στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) πλήρη η ερολογιακά ή
σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το
λύκειο.
γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, ε πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε
Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.
δ) Το απολυτήριο του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης αποφοίτησης
του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε Πανεπιστή)ια της χώρας το πρόγρα))α
της οποίας ακολουθεί.
Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος
να )ην έχει αποκτήσει και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί
στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.

ΕΛΛΗΝ Ν ΑΠΟΦΟΙΤ Ν ΚΥΠΡΙΑΚ Ν ΛΥΚΕΙ Ν ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ Ν ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
5

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο
Κυπριακού Λυκείου ή ξένου σχολείου ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο και
ακολουθεί το πρόγρα))α σπουδών της Κυπριακής η)οκρατίας, εφόσον πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι ελληνικής καταγωγής.
β) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να ασκούσε τις επαγγελ)ατικές
του δραστηριότητες στην Κύπρο τουλάχιστον δύο (2) πλήρη η ερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την
τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο.
γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, ε πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις σε
Κυπριακό Λύκειο ή ξένο σχολείο ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο.
δ) Το απολυτήριο του Λυκείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθεί
σε Πανεπιστή)ια της Κύπρου.
Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος
να )ην έχει αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί
στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.

ΕΛΛΗΝ Ν ΑΠΟΦΟΙΤ Ν ΞΕΝ Ν ΛΥΚΕΙ Ν Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ Ν ΣΧΟΛΕΙ Ν
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞ ΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ Ν
Χ ΡΑΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΑΪΚΗΣ ΕΝ ΣΗΣ)

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει απολυτήριο ξένου
Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και
ακολουθεί πρόγρα))α σπουδών χώρας που δεν είναι )έλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι ελληνικής καταγωγής.
β) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να ασκούσε τις επαγγελ)ατικές
του δραστηριότητες στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) πλήρη η ερολογιακά ή
σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το
λύκειο.
γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, ε πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε
Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό.
δ) Το απολυτήριο του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει
τη δυνατότητα να εισαχθεί σε Πανεπιστή)ια της χώρας το πρόγρα))α της οποίας ακολουθεί.
Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος
να )ην έχει αποκτήσει και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί
στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό.
ΣΗΜΕΙ ΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4 & 5
1. Οι τίτλοι δευτεροβάθ ιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί δι΄ αλληλογραφίας δεν
γίνονται δεκτοί.
2. Οι κάτοχοι τίτλων ευτεροβάθ)ιας Τεχνικής Επαγγελ)ατικής Κατάρτισης της αλλοδαπής )ε
βεβαίωση ισοτι)ίας από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ) έχουν δικαίω α επιλογής όνο σε
σχολές Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ και Α.Σ.Τ.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ
Επιση αίνεται ότι οι υποψήφιοι πριν τη συ πλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και
ηχανογραφικού δελτίου θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο έλεγχος θα
γίνει στις Γρα ατείες των τ η άτων ή σχολών επιτυχίας τους κατά την περίοδο των εγγραφών.
Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλoυν ανά κατηγορία οι επιτυχόντες στις
Γρα ατείες των σχολών ή τ η άτων εισαγωγής τους είναι τα παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.

ΤΕΚΝ Ν ΕΛΛΗΝ Ν ΤΟΥ ΕΞ ΤΕΡΙΚOY ΑΠΟΦΟΙΤ Ν ΕΛΛΗΝΙΚ Ν
ΛΥΚΕΙ Ν

1) Tίτλο απόλυσης ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης.
2) Μια (1) φωτογραφία σε )ικρό )έγεθος.
3) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρω)ένη από την αρ)όδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να
προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο (2) τελευταίες τάξεις ευτεροβάθ)ιας
Εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τάξεις ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
καθώς και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για κάθε τάξη (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 4ο).
Η φοίτηση για την εφαρ)ογή της διάταξης αυτής θεωρείται πλήρης όταν ο αθητής
παρακολούθησε τα αθή ατα της αντίστοιχης τάξης από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ'
όλη τη διάρκειά του.
4) Στην περίπτωση που η πλήρης φοίτηση των δύο (2) τελευταίων ετών έγινε στην Ελλάδα, απαιτείται
απαραίτητα και βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα, από την οποία να
προκύπτει ο αρχικός τρόπος εγγραφής του υποψηφίου στο Λύκειο αυτό και το σχολείο προέλευσής του
(ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 5ο).
5) Βεβαίωση της οικείας διπλω)ατικής αρχής της χώρας )ας ή άλλο επίση)ο έγγραφο, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι Ελληνικής καταγωγής και )όνι)ος
κάτοικος εξωτερικού επί δύο (2) τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της
αίτησης του υποψηφίου (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1ο).
Μόνι ος κάτοικος εξωτερικού για την εφαρ ογή της διάταξης αυτής θεωρείται αυτός που
κατοικεί, δια ένει και ασκεί όνι α τις επαγγελ ατικές του δραστηριότητες σε χώρα της
Αλλοδαπής και δεν είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους αποσπασ ένος σε ελληνική δη όσια
υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε ιεθνή Οργανισ ό στον οποίο ετέχει και η Ελλάδα. Σε περίπτωση
διαζευγ ένων γονέων ή θανάτου του ενός εκ των δύο γονέων η όνι η κατοικία ανατρέχει στο
γονέα που δια ένει στο εξωτερικό ανεξάρτητα από την καταγωγή του.
Στην περίπτωση ανέργων ή συνταξιούχων Ελλήνων του εξωτερικού, θα πρέπει να αποδεικνύονται
)ε επίση)α έγγραφα η κατοικία και η δια)ονή τους στο εξωτερικό.
6) Κατ’ εξαίρεση και όνο για εισαγωγή στην τριτοβάθ ια εκπαίδευση της Ελλάδας, το ακαδη αϊκό
έτος 2015-2016, και για τους υποψηφίους οι οποίοι )ετεγγράφησαν στην τελευταία τάξη Γενικού
Λυκείου της η)εδαπής το χρονικό διάστη)α από την έναρξη των )αθη)άτων του β’ Τετρα)ήνου των
Γενικών Λυκείων της η)εδαπής και )έχρι και δέκα (10) η)έρες πριν από τη λήξη τους, κατά το σχολικό
έτος 2014-2015, βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει ότι οι )ετεγγραφές
αυτές έγιναν λόγω της συ))ετοχής των )αθητών της Γ’ τάξης των Ελληνικών Γενικών Λυκείων
εξωτερικού στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων της η)εδαπής.
(ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 9ο)
Για την επικύρωση των δικαιολογητικών βλέπε την παράγραφο «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Τ Ν
ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ Ν».
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.

ΤΕΚΝ Ν ΕΛΛΗΝ Ν ΥΠΑΛΛΗΛ Ν ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝ Ν ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞ ΤΕΡΙΚΟ Η΄ ΣΕ
ΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ Α,
ΑΠΟΦΟΙΤ Ν ΕΛΛΗΝΙΚ Ν ΛΥΚΕΙ Ν

1) Τίτλο απόλυσης ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης.
2) Μια (1) φωτογραφία σε )ικρό )έγεθος.
3) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρω)ένη από την αρ)όδια εκπαιδευτική αρχή, από την οποία να
προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο (2) τελευταίες τάξεις ευτεροβάθ)ιας
Εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή σε τρεις (3) τάξεις ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς
και το αντίστοιχο έτος φοίτησης για κάθε τάξη (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 4ο).
Η φοίτηση για την εφαρ)ογή της διάταξης αυτής θεωρείται πλήρης όταν ο αθητής
παρακολούθησε τα αθή ατα της αντίστοιχης τάξης από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ'
όλη τη διάρκειά του.
4) Βεβαίωση της οικείας διπλω)ατικής αρχής της χώρας )ας από την οποία να προκύπτει το χρονικό
διάστη)α που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν αποσπασ)ένος σε Ελληνική η)όσια
Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε ιεθνή Οργανισ)ό στον οποίο )ετέχει και η Ελλάδα (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2ο).
5) Βεβαίωση της Γενικής Γρα))ατείας Αθλητισ)ού (ισχύει αποκλειστικά και )όνο για )αθητές – αθλητές
που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω (4) Βεβαίωση) από την οποία να προκύπτει η συ))ετοχή του )αθητήαθλητή σε στάδιο προετοι)ασίας )ε την προολυ)πιακή ο)άδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του
εξωτερικού κατά τη διάρκεια φοίτησής του στις δύο (2) τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
Για την επικύρωση των δικαιολογητικών βλέπε την παράγραφο «ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Τ Ν
ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ Ν».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4, 5.
ΕΛΛΗΝ Ν ΑΠΟΦΟΙΤ Ν ΞΕΝ Ν ΣΧΟΛΕΙ Ν ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΣΤΟ ΕΞ ΤΕΡΙΚΟ
1) Τίτλο απόλυσης ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης.
Προσοχή: Στην περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται αριθ)ητικά ο
)έσος όρος ή η αναλυτική βαθ)ολογία των )αθη)άτων της τελευταίας τάξης και η βαθ)ολογική
κλί)ακα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία αναγράφονται ο
)έσος όρος ή η αναλυτική βαθ)ολογία των )αθη)άτων της τελευταίας τάξης, το ελάχιστο και το
)έγιστο της βαθ)ολογικής κλί)ακας, τα επι)έρους διαστή)ατα, καθώς και η απαιτού)ενη ελάχιστη
βαθ)ολογία για την απόκτηση του τίτλου απόλυσης.
2) Μια (1) φωτογραφία σε )ικρό )έγεθος.
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από δή)ο της χώρας )ας από το οποίο να προκύπτει ότι ο
ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή
)ερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διπλω)ατικής αρχής της χώρας )ας ή άλλο
επίση)ο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή τουλάχιστον του ενός εκ των δύο
γονέων.
4) Βεβαίωση της οικείας διπλω)ατικής αρχής της χώρας )ας ή άλλο επίση)ο έγγραφο από το οποίο να
προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι )όνι)ος κάτοικος εξωτερικού επί
δύο (2) τουλάχιστον η)ερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την
αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3ο).
Μόνι)ος κάτοικος του εξωτερικού για την εφαρ)ογή της διάταξης αυτής θεωρείται αυτός που κατοικεί,
δια)ένει και ασκεί )όνι)α τις επαγγελ)ατικές του δραστηριότητες σε χώρα της Αλλοδαπής.
5) Βεβαίωση της αρ)όδιας εκπαιδευτικής ή διπλω)ατικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να
προκύπτει η χώρα της οποίας το πρόγρα))α σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο
τίτλος ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής
σε Πανεπιστή)ια της χώρας αυτής (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 7ο).
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6) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρω)ένη από την αρ)όδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να
προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις ευτεροβάθ)ιας
Εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 4ο).
Η φοίτηση για την εφαρ)ογή της διάταξης αυτής θεωρείται πλήρης όταν ο αθητής
παρακολούθησε τα αθή ατα της αντίστοιχης τάξης από την έναρξη του διδακτικού έτους και
καθ' όλη τη διάρκειά του.
7) Βεβαίωση από την Αυτοτελή ιεύθυνση Παιδείας Ο)ογενών, ιαπολιτισ)ικής Εκπαίδευσης, Ξένων
και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Πολιτισ)ού, Παιδείας και Θρησκευ)άτων, από τις
ιευθύνσεις ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης της η)εδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των
Ελληνικών διπλω)ατικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει η
αναγωγή της βαθ)ολογίας του απολυτηρίου γενικής ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην
εικοσάβαθ)η κλί)ακα (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 6ο).
Για τίτλους ευτεροβάθ)ιας Τεχνικής Επαγγελ)ατικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται και
βεβαίωση ισοτι)ίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισ)ός Πιστοποίησης Προσόντων – /νση
Πιστοποίησης Προσόντων, Τ)ή)α Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως
41, 14234 Ν. Ιωνία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 2709106, 2709109, 2709111, Fax: 210- 2709142)
και στη συνέχεια αναγωγή της βαθ)ολογίας από την Αυτοτελή ιεύθυνση Παιδείας Ο)ογενών,
ιαπολιτισ)ικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Πολιτισ)ού,
Παιδείας και Θρησκευ)άτων ή από τις ιευθύνσεις ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης της η)εδαπής ή από
τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλω)ατικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ Ν
Επιση)αίνεται στους υποψηφίους ότι πρωτίστως όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που
εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή, κ.λ.π.) πρέπει απαραιτήτως να είναι
επικυρω)ένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλω)ατική αρχή
στο εξωτερικό ή από διπλω)ατική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα )ε επικύρωση του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας.
ικαιολογητικά (ενδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών, κ.λπ.) που έχουν εκδοθεί από τις χώρες:
Αγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Αζερ παϊτζάν, Ανδόρα, Αντίγκουα & Μπαρ πούντα,
Αργεντινή, Αρ ενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βανουάτου, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερ ανία, Γρενάδα, ανία, ο ινίκα, ο ινικανή η οκρατία,
Εκουαδόρ (Ιση ερινός), Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ηνω ένο Βασίλειο Μεγ.
Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας, Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία,
Καζακστάν, Κίνα ( όνο η διοικητική περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολο βία,
Κορέα, Κόστα Ρίκα, Κροατία, Λεσόθο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν,
Λουξε βούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαυρίκιος, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό,
Μπαρ πάντος, Μπαχά ες, Μπελιζέ, Μποτσουάνα, Μπρουνέι-Νταρουσαλά , Να ί πια, Νέα
Ζηλανδία, Νησιά Κουκ, Νησιά Μάρσαλ, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Ο άν,
Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πανα άς, Πολωνία, Πορτογαλία, Πράσινο Ακρωτήριο, Πρώην
Γιουγκοσλαβική η οκρατία της Μακεδονίας, Ρου ανία, Ρωσική Ο οσπονδία, Σα όα, Σαιντ
Κιτς & Νέιβις, Σάντα Λουτσία, Σάο Τό ε & Πρίνσιπε, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία,
Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινά , Τόγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ & Το πάγκο, Τσεχία, Φινλανδία,
Φίτζι δεν χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από Ελληνική διπλω)ατική αρχή στο
εξωτερικό, )ε την προϋπόθεση ό)ως ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει η επιση)είωση που προβλέπουν
τα άρθρα 3 και 4 της σύ)βασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) από τις αρ)όδιες
για το σκοπό αυτό αρχές, που σύ)φωνα )ε τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύ)βασης,
υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συ)βαλλό)ενο Κράτος.
Γι' αυτό οι υποψήφιοι που προσκο)ίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρες πρέπει να
ζητούν από την αρ)όδια υπηρεσία της χώρας τους να βάζει στο έγγραφο την απαιτού)ενη
επιση)είωση.
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Για την υποβολή και επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα
προβλεπό)ενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26.3.2014):
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο εγγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο
και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίση η ετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η
οποία θα υποβάλλεται σε ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του
ακριβούς αντιγράφου.
Η επίση)η )ετάφρασή τους γίνεται από αρ)όδια κατά νό)ο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα.
Σύ)φωνα )ε τον νέο «Κώδικα ικηγόρων» (άρθρο 36, Ν.4194/2013-ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27.09.2013),
)εταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο ()ετά τη 27-09-2013) γίνονται δεκτές
εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από και προς την οποία
)ετέφρασε.
Της η εδαπής
α) η όσια έγγραφα της η εδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και
φορείς του δη)όσιου και ευρύτερου δη)όσιου το)έα (π.χ. τίτλοι σπουδών-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις
κ.λ.π.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους
β) Ιδιωτικά έγγραφα η εδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς
του δη)όσιου και ευρύτερου δη)όσιου το)έα (π.χ. τίτλοι απόλυσης ιδιωτικού λυκείου) υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δη)όσιου και του ευρύτερου
δη)όσιου το)έα (π.χ. τίτλοι απόλυσης ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρ)όδιας ιεύθυνσης
ευτεροβάθ)ιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας).
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα πρέπει
να είναι επικυρω ένα για τη γνησιότητά τους και τη νο ι ότητα λειτουργίας των σχολείων αυτών
από τη ιεύθυνση ευτεροβάθ ιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγεται το σχολείο.
ικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρω ένα για τη γνησιότητά τους δεν θα
γίνονται δεκτά από τις Γρα ατείες των σχολών ή τ η άτων της Τριτοβάθ ιας 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 υποβαλλό)ενων φωτοαντιγράφων και
επο)ένως εξισώνεται )ε την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.
Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιω)ένα
φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986
και που επιβάλλονται στον ενδιαφερό)ενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τι)ωρείται αυστηρότερα από άλλη
ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα
αυτά, ανακαλείται α)έσως.

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΛΤΙΟ

Οι αιτήσεις συ ετοχής και τα ηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων υποβάλλονται τον Ιούλιο
κάθε έτους. Οι η ερο ηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συ ετοχής και του
ηχανογραφικού δελτίου θα γνωστοποιηθούν ε νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Πολιτισ ού, Παιδείας και Θρησκευ άτων www.minedu.gov.gr (Ενότητα
«ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

΄

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗΣ
1. α) Ο υποψήφιος των ειδικών κατηγοριών 1 & 2 για να αποκτήσει δικαίω)α επιλογής για
Πανεπιστή)ια, σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ)άτων, σχολές Υπαξιω)ατικών
Ενόπλων υνά)εων, σχολές της Αστυνο)ικής Ακαδη)ίας, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδη)ίες, ΤΕΙ,
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης για τις οποίες δήλωσε προτί)ηση,
απαιτείται να λάβει )έρος σε γραπτές εξετάσεις στα )αθή)ατα )ιας από τις εξής δύο ο)άδες )αθη)άτων:
i) Ο άδα αθη άτων θεωρητικής κατεύθυνσης:
(1) Αρχαία Ελληνικά
(2) Νεοελληνική Λογοτεχνία
(3) Λατινικά
(4) Ιστορία
(5) Νεοελληνική Γλώσσα
Τα τέσσερα (4) πρώτα )αθή)ατα είναι τα )αθή)ατα θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού
Λυκείου της η)εδαπής και το τελευταίο είναι )άθη)α γενικής παιδείας της ίδιας τάξης.
ii) Ο άδα αθη άτων θετικής κατεύθυνσης:
(1) Μαθη)ατικά
(2) Φυσική
(3) Χη)εία
(4) Βιολογία
(5) Νεοελληνική Γλώσσα
Τα τέσσερα (4) πρώτα )αθή)ατα είναι τα )αθή)ατα θετικής κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
της η)εδαπής και το τελευταίο είναι )άθη)α γενικής παιδείας της ίδιας τάξης.
β) Για τους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 συνυπολογίζεται ο βαθ)ός απολυτηρίου
τους στην 20βαθ)η κλί)ακα και η συ))ετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις στο )άθη)α γενικής παιδείας
της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου "Νεοελληνική Γλώσσα", για να εισαχθούν στις σχολές και στα τ)ή)ατα
των Πανεπιστη)ίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη)ιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Προκει)ένου να εισαχθούν στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ)άτων,
στις σχολές Υπαξιω)ατικών των Ενόπλων υνά)εων και στις σχολές της Αστυνο)ικής Ακαδη)ίας,
εξετάζονται και στα λοιπά )αθή)ατα )ιας από τις δύο ο)άδες του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου.
γ) Οι εξετάσεις όλων των παραπάνω )αθη)άτων για όλες τις ειδικές κατηγορίες διενεργούνται στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη το )ήνα Σεπτέ)βριο και στην ύλη στην οποία εξετάζονται οι )αθητές της Γ'
τάξης Γενικών Λυκείων της η)εδαπής στα αντίστοιχα )αθή)ατα.
2. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1, 2, 3, 4 και 5 που δηλώνουν προτί)ηση για τ)ή)ατα ή σχολές
για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά )αθή)ατα, σύ)φωνα )ε τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις για την πρόσβαση αποφοίτων Γενικού Λυκείου στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
εξετάζονται και στα προβλεπό)ενα ειδικά )αθή)ατα πέρα από τα προβλεπό)ενα )αθή)ατα κατά
περίπτωση.
3. ΑΝ ΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ: Οι ενδιαφερό)ενοι που επιθυ)ούν να επιλεγούν
στα προγρά))ατα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυ)άτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
υποψήφιοι )πορεί να είναι ΜΟΝΟ χριστιανοί ορθόδοξοι και ειδικότερα στα προγρά ατα Ιερατικών
Σπουδών γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ άρρενες υποψήφιοι.
4. ΣΤΡΑΤΙ ΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ: Οι υποψήφιοι
όλων των ειδικών κατηγοριών που επιθυ)ούν την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές και στις
Σχολές της Αστυνο)ικής Ακαδη)ίας, εκτός από τις εξετάσεις στα )αθή)ατα του εδαφίου α, της
παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλονται και σε προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται )ε )έρι)να
του Υπουργείου Εθνικής Ά)υνας και του Υπουργείου Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης
αντίστοιχα. Οι προκαταρκτικές αυτές εξετάσεις είναι υγειονο)ικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές
δοκι)ασίες που διενεργούνται σύ)φωνα )ε όσα καθορίζονται από τις προκηρύξεις των ανωτέρω
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Υπουργείων. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της
υποψηφιότητάς του για να είναι υποψήφιος για επιλογή στις σχολές αυτές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω σχολές θα πρέπει να ενη ερώνονται για το χρόνο και
τον τόπο υποβολής της σχετικής αίτησης και των απαιτού ενων πρόσθετων δικαιολογητικών, όπως
και για το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων, από τις σχετικές προκηρύξεις που
εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής Ά υνας και το Υπουργείο Εσωτερικών και ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, κατά περίπτωση.
Οι οικείες προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία και τα Αστυνο)ικά Τ)ή)ατα
αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες για τις Σχολές αυτές δίνονται:
α) Για τις Στρατιωτικές Σχολές από τα Γραφεία Ενη έρωσης Κοινού Αθήνας (Μεσογείων
227-231) στα τηλέφωνα: για τις σχολές στρατού: 210 6598661 για τις σχολές ναυτικού: 210 6598662 και
για τις σχολές αεροπορίας: 210 6598663 και 210 6598664 και Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 2310
850060 και 2310 893238, στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία, καθώς και στο διαδίκτυο στη
διεύθυνση www.geetha.mil.gr.
β) Για τις Σχολές Αστυνο ικής Ακαδη ίας από τη /νση Αστυνο)ικού Προσωπικού του στα
τηλέφωνα: 210 6977774 και 210 6977327, καθώς και από τα κατά τόπους Αστυνο)ικά Τ)ή)ατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες 1 και 2:
α) Στις σχολές και στα τ)ή)ατα των Πανεπιστη)ίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη)ιών, των
ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις σχολές των Ανώτατων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ)άτων, στις σχολές Υπαξιω)ατικών των Ενόπλων υνά)εων και στις
σχολές της Αστυνο)ικής Ακαδη)ίας γίνεται κατά φθίνουσα σειρά )ορίων )έχρι τη συ)πλήρωση των
θέσεων εισακτέων της κάθε κατηγορίας. Τα )όρια προκύπτουν ως ακολούθως:
i) Όσοι υποψήφιοι επιλέξουν Θεωρητική Κατεύθυνση, προκει)ένου για τις σχολές του επιστη)ονικού
πεδίου Ανθρωπιστικών, Νο)ικών και Κοινωνικών Επιστη)ών, ο βαθ)ός κάθε )αθή)ατος, )ετά την
αναγωγή του στην εικοσάβαθ)η κλί)ακα )ε προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται )ε συντελεστή ένα
(1). Προκει)ένου για σχολές του επιστη)ονικού πεδίου Επιστη)ών Οικονο)ίας και ιοίκησης, ο βαθ)ός
των )αθη)άτων "Ιστορία", "Νεοελληνική Λογοτεχνία" και "Νεοελληνική Γλώσσα", )ετά την αναγωγή
του στην εικοσάβαθ)η κλί)ακα )ε προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται )ε συντελεστή ένα (1), ενώ ο
βαθ)ός των άλλων )αθη)άτων )ε συντελεστή επτά δέκατα (0,7). Για τις σχολές των άλλων
επιστη)ονικών πεδίων, οι βαθ)οί στα )αθή)ατα θεωρητικής κατεύθυνσης, )ετά την αναγωγή τους στην
εικοσάβαθ)η κλί)ακα )ε προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζονται )ε συντελεστή επτά δέκατα (0,7),
εκτός από αυτόν του )αθή)ατος "Νεοελληνική Γλώσσα" που πολλαπλασιάζεται )ε συντελεστή (1). Το
άθροισ)α των γινο)ένων κατά περίπτωση αποτελεί το σύνολο των )ορίων που λα)βάνεται υπόψη για
την επιλογή στα αντίστοιχα τ)ή)ατα για τα οποία έχει δηλώσει προτί)ηση ο υποψήφιος.
ii) Όσοι υποψήφιοι επιλέξουν Θετική Κατεύθυνση, προκει)ένου για τα τ)ή)ατα ή τις σχολές του
επιστη)ονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νο)ικών και Κοινωνικών Επιστη)ών, ο βαθ)ός κάθε )αθή)ατος,
)ετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθ)η κλί)ακα )ε προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται )ε
συντελεστή επτά δέκατα (0,7), εκτός του )αθή)ατος "Νεοελληνική Γλώσσα" που πολλαπλασιάζεται )ε
συντελεστή ένα (1). Προκει)ένου για σχολές των άλλων επιστη)ονικών πεδίων, οι βαθ)οί στα )αθή)ατα
θετικής κατεύθυνσης, )ετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθ)η κλί)ακα )ε προσέγγιση δεκάτου,
πολλαπλασιάζονται )ε συντελεστή ένα (1).
iii) Προκει)ένου για τ)ή)ατα ή σχολές που απαιτείται εξέταση σε ειδικό άθη α, το σύνολο των
)ορίων προκύπτει )ε την προσθήκη του γινο)ένου της βαθ)ολογικής επίδοσης στο ειδικό )άθη)α ()ετά
την αναγωγή του στην εικοσάβαθ)η κλί)ακα )ε προσέγγιση δεκάτου) )ε συντελεστή ένα και )ισό (1,5)
στο σύνολο των )ορίων των ανωτέρω περιπτώσεων i και ii της παραγράφου αυτής. Αν τα εξεταζό)ενα
ειδικά )αθή)ατα είναι δύο (2), ως βαθ)ολογική επίδοση στο ειδικό )άθη)α λα)βάνεται υπόψη ο )έσος
όρος των δύο ειδικών )αθη)άτων.
Προκει)ένου για την επιλογή στα τ)ή)ατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισ)ού, στο σύνολο των
)ορίων των περιπτώσεων i και ii της παραγράφου αυτής, που πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε
(35) )όρια, προστίθενται και τα )όρια που προκύπτουν από το γινό)ενο του )έσου όρου του βαθ)ού στα
τρία αγωνίσ)ατα )ε συντελεστή ένα και )ισό (1,5).
β) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1 και 2 αποκτούν δικαίω)α επιλογής για τις σχολές και τα
τ)ή)ατα Πανεπιστη)ίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη)ιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, στις
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυ)άτων, στις σχολές Υπαξιω)ατικών των Ενόπλων υνά)εων και στις σχολές της Αστυνο)ικής
Ακαδη)ίας, εφόσον συγκεντρώσουν, σύ)φωνα )ε τις διατάξεις των περιπτώσεων i – ii κατά περίπτωση,
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) )όρια.
Προκει)ένου για σχολή ή τ)ή)α για την οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό )άθη)α, εκτός της
ανωτέρω προϋπόθεσης, απαιτείται να έχει επιτύχει βαθ)ολογία στο ειδικό )άθη)α τουλάχιστον ίση προς
το )ισό του προβλεπό)ενου )έγιστου δυνατού βαθ)ού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τ)ή)α για το οποίο
απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά )αθή)ατα, πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω
ελάχιστη βαθ)ολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό )άθη)α.
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2. Η επιλογή των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5:
α) Προκει)ένου για την εισαγωγή τους στις σχολές και τα τ)ή)ατα των Πανεπιστη)ίων, των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδη)ιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης )ε βάση το σύνολο των )ορίων που προκύπτει από το άθροισ)α των γινο)ένων του )έσου
γενικού βαθ)ού απόλυσης από το Λύκειο )ε συντελεστή δύο και )ισό (2,5) και της βαθ)ολογικής τους
επίδοσης στο )άθη)α γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου "Νεοελληνική Γλώσσα", )ετά την
αναγωγή του στην εικοσάβαθ)η κλί)ακα, )ε συντελεστή δύο και )ισό (2,5). Η αναγωγή στην
εικοσάβαθ)η κλί)ακα του γενικού βαθ)ού απόλυσης και του βαθ)ού στο )άθη)α "Νεοελληνική
Γλώσσα" γίνεται )ε προσέγγιση δεκάτου.
β) Προκει)ένου για τ)ή)ατα ή σχολές των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυ)άτων για τις οποίες απαιτείται
εξέταση σε ειδικό )άθη)α, στο ανωτέρω σύνολο )ορίων προστίθενται και τα )όρια που προκύπτουν από
το γινό)ενο της βαθ)ολογικής επίδοσης στο ειδικό )άθη)α, )ετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθ)η
κλί)ακα )ε προσέγγιση δεκάτου, )ε συντελεστή ένα και )ισό (1,5). Αν τα εξεταζό)ενα ειδικά )αθή)ατα
είναι δύο (2), ως βαθ)ολογική επίδοση στο ειδικό )άθη)α λα)βάνεται υπόψη o )έσος όρος των δύο
ειδικών )αθη)άτων. Προκει)ένου για την επιλογή στα τ)ή)ατα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισ)ού, στο
σύνολο των )ορίων του εδαφίου α΄ της παραγράφου αυτής προστίθενται και τα )όρια που προκύπτουν
από το γινό)ενο του )έσου όρου του βαθ)ού στα τρία αγωνίσ)ατα )ε συντελεστή ένα και )ισό (1,5).
γ) Προκει)ένου για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυ)άτων, στις σχολές Υπαξιω)ατικών των Ενόπλων υνά)εων και στις σχολές της Αστυνο)ικής
Ακαδη)ίας, η επιλογή τους γίνεται )ε βάση το σύνολο των )ορίων που προκύπτει από τη γραπτή τους
εξέταση σε )ια από τις δύο ο)άδες )αθη)άτων του κεφ. ΄.
δ) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 αποκτούν δικαίω)α επιλογής για τις σχολές και τα
τ)ή)ατα επιλογής τους, εφόσον συγκεντρώσουν σύ)φωνα )ε τις διατάξεις των εδαφίων α΄-γ΄ της
παρούσας παραγράφου, κατά περίπτωση:
i) βαθ)ολογία τουλάχιστον ίση )ε το )ισό της )έγιστης δυνατής βαθ)ολογίας στο )άθη)α γενικής
παιδείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου " Νεοελληνική Γλώσσα" για όλες τις σχολές και τα τ)ή)ατα, εκτός
των σχολών ή τ)η)άτων για τα οποία απαιτείται εξέταση και σε ειδικό )άθη)α.
ii) Προκει)ένου για σχολή ή τ)ή)α για την οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό )άθη)α, εκτός της
ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης, απαιτείται να έχει επιτύχει βαθ)ολογία στο ειδικό )άθη)α
τουλάχιστον ίση προς το )ισό του προβλεπό)ενου )έγιστου δυνατού βαθ)ού. Οι υποψήφιοι για επιλογή
σε τ)ή)α, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά )αθή)ατα, πρέπει να
συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθ)ολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό )άθη)α.
iii) Τριάντα πέντε (35) )όρια για τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ)άτων, τις
σχολές Υπαξιω)ατικών των Ενόπλων υνά)εων και τις σχολές της Αστυνο)ικής Ακαδη)ίας, όπου
απαιτείται εξέταση σε όλα τα )αθή)ατα της θεωρητικής ή της θετικής κατεύθυνσης.
3. Σε περίπτωση ισοβαθ)ίας κατά την επιλογή των υποψηφίων για όλες τις σχολές, εκτός από αυτές των
Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ)άτων, των σχολών Υπαξιω)ατικών των Ενόπλων
υνά)εων και των σχολών της Αστυνο)ικής Ακαδη)ίας:
α) Αναφορικά )ε τις ειδικές κατηγορίες 1 και 2, εισάγονται ως υπεράριθ)οι στη συγκεκρι)ένη σχολή ή
τ)ή)α όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθ)ούν )ε τον τελευταίο εισαγό)ενο στη σχολή ή το τ)ή)α αυτό.
β) Αναφορικά )ε τις ειδικές κατηγορίες 3, 4 και 5, εισάγεται αυτός που δήλωσε )ε προγενέστερη
προτί)ηση τη συγκεκρι)ένη σχολή ή τ)ή)α και, αν υπάρχει και πάλι ισοβαθ)ία, εισάγεται αυτός που
πέτυχε )εγαλύτερη βαθ)ολογική επίδοση στο )άθη)α «Νεοελληνική Γλώσσα». Αν εξακολουθεί να
υπάρχει ισοβαθ)ία, εισάγεται αυτός που έχει )εγαλύτερο βαθ)ό απολυτηρίου και αν υπάρχει και πάλι
ισοβαθ)ία, εισάγονται ως υπεράριθ)οι στη συγκεκρι)ένη σχολή ή τ)ή)α όλοι οι υποψήφιοι που
ισοβαθ)ούν στην περίπτωση αυτή.
γ) Σε περίπτωση ισοβαθ)ίας στην τελευταία θέση εισακτέων στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυ)άτων, στις σχολές Υπαξιω)ατικών των Ενόπλων υνά)εων και στις σχολές της
Αστυνο)ικής Ακαδη)ίας, προηγείται αυτός που δήλωσε τη συγκεκρι)ένη σχολή )ε προγενέστερη
προτί)ηση. Αν υπάρχουν και πάλι ισοβαθ)ούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε )εγαλύτερο
αριθ)ό )ορίων στο πρώτο από τα αναφερό)ενα στο κεφ. ΄ )αθή)ατα της ο)άδας που εξετάστηκε. Αν
εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθ)ούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε )εγαλύτερο αριθ)ό
)ορίων στο δεύτερο αναφερό)ενο )άθη)α κ.ο.κ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Οι εισαγωγικές εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν
στο εξωτερικό διεξάγονται το Σεπτέ)βριο κάθε έτους.
α) Το πρόγρα))α των εξετάσεων ανακοινώνεται από τα )έσα )αζικής ενη)έρωσης και στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου www.minedu.gov.gr (ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»)
το τελευταίο δεκαή ερο του Αυγούστου. Στο πρόγρα))α αναφέρονται ο τόπος, η η)ερο)ηνία, η ώρα
έναρξης και η διάρκεια του χρόνου εξέτασης κάθε )αθή)ατος.
β) Οι υποψήφιοι, όταν προσέρχονται στις εξετάσεις, πρέπει να έχουν αζί τους την αστυνο ική τους
ταυτότητα ή διαβατήριο, το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου, το οποίο παραλα)βάνεται από τον
υποψήφιο από το εξεταστικό κέντρο την πρώτη )έρα των εξετάσεων και δύο (2) )πλε ή )αύρα στυλό.
Ειδικά οι υποψήφιοι για τα τ)ή)ατα αρχιτεκτόνων, που εξετάζονται και στο ελεύθερο και γρα))ικό
σχέδιο, εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να έχουν )αζί τους πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων τουλάχιστον
0,50 Χ 0,70). και τα απαραίτητα για σχεδίαση )ολύβια και όργανα.
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των εξετάσεων σε υποψηφίους που έχουν )αζί τους βιβλία,
τετράδια, ση)ειώ)ατα, αριθ)ο)ηχανές, κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικεί)ενα, εκτός από αυτά που
προαναφέρθηκαν.
γ) Η εξέταση στα ειδικά )αθή)ατα γίνεται σύ)φωνα )ε το σχετικό πρόγρα))α που ανακοινώνεται.
δ) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτί)ηση για τα τ)ή)ατα Λογοθεραπείας και παρουσιάζει κώφωσηβαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισ)α, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή
παθολογική φωνή, δεν )πορεί να παρακολουθήσει τα τ)ή)ατα αυτά λόγω του γνωστικού αντικει)ένου
των τ)η)άτων αυτών. Γι' αυτό το λόγο, όσοι εισάγονται σε τ)ή)α Λογοθεραπείας υποβάλλονται )ετά
την εισαγωγή τους σε σχετικές εξετάσεις )ε ευθύνη του τ)ή)ατος. Αν από τις εξετάσεις αυτές
διαπιστωθεί για κάποιον επιτυχόντα ότι παρουσιάζει )ία από τις παραπάνω παθήσεις, τότε )ε απόφαση
του τ)ή)ατος διαγράφεται από το τ)ή)α αυτό. Κατά συνέπεια, συνιστάται στους υποψήφιους που
γνωρίζουν ότι παρουσιάζουν κάποια από τις παραπάνω παθήσεις να )η δηλώνουν το τ)ή)α
Λογοθεραπείας, γιατί περιορίζουν έτσι τις δυνατότητες προτί)ησής τους.
ε) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτί)ηση για το τ)ή)α Μουσικής Επιστή ης & Τέχνης του
Πανεπιστη)ίου Μακεδονίας οφείλει να διαθέτει υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και
επάρκεια )ουσικοθεωρητικών γνώσεων στις κατευθύνσεις: 1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) )ουσικής, 2)
Βυζαντινής )ουσικής, 3) Ελληνικής παραδοσιακής ( η)οτικής) )ουσικής, 4) Σύγχρονης )ουσικής, και
στις αντίστοιχες ανά κατεύθυνση ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικει)ένων, οι οποίες
περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών του τ)ή)ατος, καθώς και στην ιστοσελίδα του τ)ή)ατος
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστη)ίου Μακεδονίας www.uom.gr.
στ) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτί)ηση για το τ)ή)α Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστη ίου
πρέπει να γνωρίζει ότι το Τ)ή)α παρέχει πτυχία στις εξής κατευθύνσεις: 1) Μουσική Σύνθεση, 2)
Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές Επιστή)ες.
Ο υποψήφιος που επιθυ)εί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης,
προκει)ένου να αποκτήσει πτυχίο )ε ειδίκευση σε κάποιο )ουσικό όργανο, στη )ονωδία ή στη )ουσική
διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικεί)ενο που σκοπεύει
να επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγρα))α σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του
Τ)ή)ατος www.ionio.gr/depts/music.
ζ) Ο υποψήφιος που δηλώνει προτί)ηση για το τ)ή)α Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη ίου Αθηνών πρέπει να γνωρίζει ότι το
πρόγρα))α σπουδών του Τ)ή)ατος αυτού καλύπτει το πρώτο σκέλος των Τουρκικών Σπουδών και δεν
έχει αναπτυχθεί ακό)η για να καλύπτει και το σκέλος των Ασιατικών Σπουδών.
η) O υποψήφιος που δηλώνει το τ)ή)α Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου πρέπει
να έχει κατεκτη)ένο ήδη ένα καλό επίπεδο )ουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα ελληνικά
παραδοσιακά όργανα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

α) Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών για την επιλογή τους στα Τ)ή)ατα Επιστή)ης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισ)ού (ΤΕΦΑΑ) πρέπει, εκτός από την εξέτασή τους στα )αθή)ατα γενικής αξιολόγησης κατά
περίπτωση, να υποβληθούν σε υγειονο)ική εξέταση (παθολογικές, οφθαλ)ολογικές και καρδιολογικές
εξετάσεις) και πρακτική δοκι)ασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσ)ατα που αναφέρονται
παρακάτω.
β) Η υγειονο)ική εξέταση και η πρακτική δοκι)ασία διενεργούνται από επιτροπή που λειτουργεί στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος και ο τόπος υγειονο)ικής εξέτασης και πρακτικής δοκι)ασίας
ανακοινώνεται πριν τη λήξη των εξετάσεων των )αθη)άτων. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους
στην επιτροπή πρέπει να είναι εφοδιασ)ένοι )ε δύο (2) )ικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα,
βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφη)α από νοσηλευτικό ίδρυ)α του δη)οσίου ή ΝΠ
ή ιατρό
του δη)οσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις )πορεί να είναι και από ιδιώτη γιατρό.
γ) Τα αγωνίσ)ατα και η βαθ)ολογική κλί)ακα των αντίστοιχων επιδόσεων είναι:

ΒΑΘΜΟΙ
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ΡΟΜΟΣ 400).

)έχρι 52"
52"1 - 52"5
52"6 - 53"
53"1 - 53"5
53"6 - 54"
54"1 - 54"5
54"6 - 55"
55"1 - 55"5
55"6 - 56"
56"1 - 56"5
56"6 - 57"
57"1 - 57"5
57"6 - 58"
58"1 - 58"5
58"6 - 59"
59"1 - 59"5
59"6 - 60"
60"1 - 60"5
60"6 - 61"
61"1 - 61"5
61"6 και άνω

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΑΛΜΑ ΣΕ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΜΗΚΟΣ
(βάρος σφαίρας 6κ.)
6.20). και άνω
6.19). - 6.05).
6.04). - 5.90).
5.89). - 5.75).
5.74). - 5.60).
5.59). - 5.45).
5.44). - 5.30).
5.29). - 5.15).
5.14). - 5.00).
4.99). - 4.85).
4.84). - 4.70).
4.69). - 4.55).
4.54). - 4.40).
4.39). - 4.25).
4.24). - 4.10).
4.09). - 3.95).
3.94). - 3.80).
3.79). - 3.65).
3.64). - 3.50).
3.49). - 3.35).
3.34). και κάτω

17

14). και άνω
13.99). - 13.60).
13.59). - 13.20).
13.19). - 12.80).
12.79). - 12.40).
12.39). - 12.00).
11.99). - 11.60).
11.59). - 11.20).
11.19). - 10.80).
10.79). - 10.40).
10.39). - 10.00).
9.99). - 9.60).
9.59). - 9.20).
9.19). - 8.80).
8.79). - 8.40).
8.39). - 8.00).
7.99). - 7.60).
7.59). - 7.20).
7.19). - 6.80).
6.79). - 6.40).
6.39). και κάτω

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
(50). ελεύθερο)
)έχρι 29"
29"1 - 30"0
30"1 - 31"0
31"1 - 32"0
32"1 - 33"0
33"1 - 34"0
34"1 - 35"0
35"1 - 36"0
36"1 - 37"0
37"1 - 38"0
38"1 - 39"0
39"1 - 40"0
40"1 - 41"0
41"1 - 42"0
42"1 - 43"0
43"1 - 44"0
44"1 - 45"
45"1 - 46"0
46"1 - 47"0
47"1 - 48"0
48"1 και άνω

ΒΑΘΜΟΙ

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ΡΟΜΟΣ 200).

)έχρι 26"5
26"6 - 27"
27"1 - 27"5
27"6 - 28"
28"1 - 28"5
28"6 - 29"
29"1 - 29"5
29"6 - 30"
30"1 - 30"5
30"6 - 31"
31"1 - 31"5
31"6 - 32"
32"1 - 32"5
32"6 - 33"
33"1 - 33"5
33"6 - 34"
34"1 - 34"5
34"6 - 35"
35"1 - 35"5
35"6 - 36"
36"1 και άνω

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ
ΑΛΜΑ ΣΕ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΜΗΚΟΣ
(βάρος σφαίρας 4κ.)
5.15). και άνω
5.14). - 5.00).
4.99). - 4.85).
4.84). - 4.70).
4.69). - 4.55).
4.54). - 4.40).
4.39). - 4.25).
4.24). - 4.10).
4.09). - 3.95).
3.94). - 3.80).
3.79). - 3.65).
3.64). - 3.50).
3.49). - 3.35).
3.34). - 3.20).
3.19). - 3.05).
3.04). - 2.90).
2.89). - 2.75).
2.74). - 2.60).
2.59). - 2.45).
2.44). - 2.30).
2.29). και κάτω

11.00). και άνω
10.99). - 10.60).
10.59). - 10.20).
10.19). - 9.80).
9.79). - 9.40).
9.39). - 9.00).
8.99). - 8.60).
8.59). - 8.20).
8.19). - 7.80).
7.79). - 7.40).
7.39). - 7.00).
6.99). - 6.60).
6.59). - 6.20).
6.19). - 5.80).
5.79). - 5.40).
5.39). - 5.00).
4.99). - 4.60).
4.59). - 4.20).
4.19). - 3.80).
3.79). - 3.40).
3.39). και κάτω

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
(50). ελεύθερο)
έως 31"0
31"1 - 32"0
32"1 - 33"0
33"1 - 34"0
34"1 - 35"0
35"1 - 36"0
36"1 - 37"0
37"1 - 38"0
38"1 - 39"0
39"1 - 40"0
40"1 - 41"0
41"1 - 42"0
42"1 - 43"0
43"1 - 44"0
44"1 - 45"0
45"1 - 46"0
46"1 - 47"0
47"1 - 48"0
48"1 - 49"0
49"1 - 50"0
50"1 και άνω

δ) Τα παραπάνω αγωνίσ)ατα διεξάγονται σύ)φωνα )ε τους διεθνείς κανονισ)ούς. Στο άλ)α σε )ήκος
και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθ)ολογείται η
καλύτερη. Ο )έσος όρος της βαθ)ολογίας των αγωνισ)άτων αποτελεί το βαθ)ό των πρακτικών
δοκι)ασιών που λα)βάνονται υπόψη για τον υπολογισ)ό των )ορίων.

18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛ ΣΣΑ
Στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του )αθή)ατος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
περιλα)βάνονται τα εγχειρίδια:

1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά.,
έκδοση 2014, εκτός από τα εξής:
•
•
•

Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο
Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκι)ίου
To κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία

2.΄Εκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο - Θε ατικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄
τάξεων Γενικού Λυκείου των Γ.Μανωλίδη κ.ά.
3. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο των Γ.Κανδήρου κ.ά.
Στόχος της αξιολόγησης του )αθητή στο πλαίσιο του )αθή)ατος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι
γενικότερα η συνολική αποτί)ηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πο)πού και ως δέκτη).
Συγκεκρι)ένα:
Ι.

ΙΑΒΑΖ

/ ΚΑΤΑΝΟ

ΚΑΙ ΓΡΑΦ

1. Ο )αθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κεί ενο.
α) Όσον αφορά το περιεχό ενο ενός κει)ένου, επιδιώκεται ο )αθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το
περιεχό)ενο του κει)ένου, και συγκεκρι)ένα :
· να διακρίνει:
- τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθη)α του δέκτη, επίκληση στο ήθος,
επίκληση στην αυθεντία)
- τα )έσα πειθούς (επιχειρή)ατα, τεκ)ήρια κ.ά.)
- το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) )ιας παραγράφου ή ενός κει)ένου
· να διακρίνει τους τρόπους και τα )έσα πειθούς:
- στη διαφή)ιση
- στον πολιτικό λόγο
- στον επιστη)ονικό λόγο
· να αξιολογεί τα )έσα πειθούς, και συγκεκρι)ένα:
- να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρή)ατος
- να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκ)ηρίων
· να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα
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· να διακρίνει το είδος του δοκι ίου, )ε βάση:
- την οργάνωση / δο)ή (συνειρ)ική-λογική)
- τον σκοπό (απόδειξη )ιας θέσης - ελεύθερος στοχασ)ός)
- την οπτική (υποκει)ενική-αντικει)ενική)
- τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.
· να αναγνωρίζει ορισ)ένα χαρακτηριστικά του δοκι)ίου, όπως είναι ο υποκει)ενισ)ός, ο
αντιδιδακτισ)ός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξο)ολογητικός τόνος κ.ά.
· να διακρίνει το δοκί)ιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα
· να εντοπίζει σε ένα κεί)ενο (δοκί)ιο/άρθρο /επιφυλλίδα κ.ά.):
- το θέ)α
- την άποψη του συγγραφέα
- τα )έσα πειθούς που χρησι)οποιεί για να τεκ)ηριώσει την άποψή του
- τις προτάσεις του για την αντι)ετώπιση του προβλή)ατος κ.ά.
· να διακρίνει σε ένα κεί)ενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτο)έρεια και το επουσιώδες.
β) Όσον αφορά την οργάνωση / δο ή ενός κει)ένου επιδιώκεται ο )αθητής να είναι σε θέση:
· να εντοπίζει τα βασικά )έρη (πρόλογο, κύριο )έρος, επίλογο) ενός κει)ένου
· να χωρίζει το κεί)ενο σε παραγράφους/νοη)ατικές ενότητες
· να αναγνωρίζει τα )έσα )ε τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κει)ένου (διαρθρωτικές
λέξεις, φράσεις κ.ά.)
· να επιση)αίνει τους τρόπους )ε τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι π.χ. )ε αιτιολόγηση, )ε σύγκριση
και αντίθεση, )ε ορισ)ό, )ε διαίρεση, )ε παράδειγ)α κ.ά.
· να διακρίνει την οργάνωση/δο)ή ενός κει)ένου (λογική ή συνειρ)ική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική
συλλογιστική πορεία κ.ά.).
γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κει)ένου (λεξιλόγιο, στίξη, )ορφοσυντακτικά φαινό)ενα, γλωσσικές
ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο )αθητής να είναι σε θέση:
· να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πο)πού οι οποίες αφορούν τη χρήση:
- ενεργητικής ή παθητικής φωνής
- συγκεκρι)ένου ρη)ατικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης)
- )ακροπερίοδου ή )η λόγου
- παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου
- ρη)ατικών ή ονο)ατικών συνόλων
- αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας
- των ση)είων της στίξης
- λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά.
· να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων
· να ερ)ηνεύει λέξεις
· να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου
· να βρίσκει συνώνυ)α, αντώνυ)α, ο)όρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κει)ένου )ε άλλες, να
σχη)ατίζει )ε ορισ)ένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου κ.ά.
· να χαρακτηρίζει το ύφος του κει)ένου, λα)βάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό,
δέκτη, είδος λόγου κ.ά.).
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2. Ο )αθητής -)ε βάση συγκεκρι)ένο κεί)ενο- παράγει γραπτό κεί ενο. Συγκεκρι)ένα, επιδιώκεται ο
)αθητής να είναι σε θέση:
· να πυκνώνει ένα κεί)ενο, να κάνει την περίληψή του
· να δίνει τίτλο στο κεί)ενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους/νοη)ατικές ενότητες ενός κει)ένου
· να οργανώνει το διάγρα α του κει)ένου
· να αναπτύσσει ένα κει)ενικό απόσπασ)α ()ια φράση ή ένα επιχείρη)α του κει)ενογράφου)
· να ανασκευάζει τα επιχειρή)ατα του κει)ενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη
· να ετασχη ατίζει ένα κεί)ενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.
ΙΙ. ΓΡΑΦ
Ο )αθητής παράγει κεί ενο, ενταγ)ένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέ)α του οποίου σχετίζεται
ά)εσα ή έ))εσα )ε οικείους θε)ατικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία.
Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έ)φαση στην παραγωγή κριτικού–αποφαντικού λόγου,
δηλαδή στην παραγωγή κει)ένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία
της γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά.
Στο πλαίσιο της παραγωγής κει)ένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον )αθητή:
Α. ς προς το περιεχό ενο του κει ένου
· η συνάφεια των εκτιθέ)ενων σκέψεων )ε τα ζητού)ενα του θέ)ατος
· η επαρκής τεκ)ηρίωση των σκέψεών του )ε την παράθεση κατάλληλων επιχειρη)άτων
· η ανάπτυξη όλων των θε)ατικών κέντρων
· η πρωτοτυπία των ιδεών
· ο βαθ)ός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται )ε το παραγό)ενο κεί)ενο κ.ά.
Β. ς προς την έκφραση/ ορφή του κει ένου
· η σαφής και ακριβής διατύπωση
· ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος
· η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα )ε το είδος του κει)ένου
· η τήρηση των )ορφοσυντακτικών κανόνων
· η ορθογραφία και η σωστή χρήση των ση)είων στίξης κ.ά.
Γ. ς προς τη δο ή/διάρθρωση του κει ένου
· η λογική αλληλουχία των νοη)άτων
· η συνοχή του κει)ένου (ο)αλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων )ερών του κει)ένου)
· η ένταξη του κει)ένου στο ζητού)ενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕ ΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής
Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, . Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση 2014 (Ι.Τ.Υ.Ε .) « ιόφαντος»
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1. Εισαγωγή:
Ι. Ο Σ ΚΡΑΤΗΣ:
- Κεφ. 2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. ιαλεκτική, )αιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισ)ών, η
επαγωγική )έθοδος και η ηθική.
- Κεφ. 3 : Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη.
ΙΙ. Ο ΠΛΑΤ Ν:
- κεφ. Ε1: Ο βίος του.
ΙΙΙ. Πλάτωνος Πρωταγόρας:
α) Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρωταγόρα και ο
)ύθος για τη δη)ιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας».
β) Β. Η φιλοσοφική ση)ασία του διαλόγου.
IV. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία
α) 1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και τα
πρόσωπα του διαλόγου.
β) 6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες
πολιτείες.
γ) Η αλληγορία του σπηλαίου.
V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):
α) «Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης στην
Ακαδη)ία του Πλάτωνα: )αθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια».
β) «Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα:
αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο
Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος της ζωής του».
VI. Αριστοτέλη Ηθικά Νικο άχεια, Εισαγωγή (ολόκληρη)
VII. Αριστοτέλη Πολιτικά, Εισαγωγή (ολόκληρη)

2. Κεί#ενα:
Ι. ΠΛΑΤ Ν
Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12 και 13.
ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ηθικά Νικο άχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10
Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20.

Β. Α Ι ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1. ΚΕΙΜΕΝΟ
Αδίδακτο πεζό κεί)ενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
α. Η ύλη που περιλα)βάνεται στα βιβλία του Γυ)νασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, Γ΄
Γυ)νασίου, έκδοση 2014.
22

β. Ολόκληρη η ύλη που περιλα)βάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο
Γλωσσικής ιδασκαλίας», έκδοση 2014 (ενότητες 1 - 21).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των
Κ. Ακρίβου, . Αρ)άου κ.ά έκδοση 2014.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)
1. ιονύσιος Σολω)ός, «Ο Κρητικός»
2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το α)άρτη)α της )ητρός )ου»
3. Αλέξανδρος Παπαδια)άντης, «Όνειρο στο κύ)α»
4. Ποιή)ατα για την ποίηση
- Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κο))αγηνή 595 ).Χ.»
- Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, « Ο αρείος»
- Μίλτος Σαχτούρης, « Ο Ελεγκτής»
- Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια»
5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου» :
· «Μες στους προσφυγικούς συνοικισ)ούς»
· «Στου Κε)άλ το σπίτι»
6. Η ποιήτρια Κική η)ουλά « Ση)είο Αναγνωρίσεως»
Ση είωση
Τα λογοτεχνικά κεί)ενα (ποιητικά-πεζά) που περιλα)βάνονται στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη θα
διδαχθούν ε τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορίζεται από:
α) τη χρονολογική σειρά των κει)ένων, σύ)φωνα )ε την κατάταξή τους στην Ιστορία της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας και
β) το είδος τους, )ε στόχο την εναλλαγή ποίησης και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των
)αθητών.

IΣΤΟΡΙΑ
Από το βιβλίο “Θέ)ατα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής
Κατεύθυνσης των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. ετοράκη, Κ. Φωτιάδη, έκδοση 2014.
Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Γ. Οι οικονο)ικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, σ. 42-54
ΙΙ. Η ΙΑΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ Ν ΠΟΛΙΤΙΚ Ν ΚΟΜΜΑΤ Ν ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α
(1821-1936)
Β. Χειραφέτηση και ανα)όρφωση (1844-1880), σ. 70-79
Γ. ικο))ατισ)ός και εκσυγχρονισ)ός (1880-1909), σ. 80-88
. Ανανέωση- ιχασ)ός (1909-1922), σ. 89-98
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ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (1821-1930)
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, σ. 116
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, σ. 137
Α. Προσφυγικά ρεύ)ατα κατά την περίοδο 1914-1922, σ. 138-143
Β. Μικρασιατική καταστροφή, σ. 144-152
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων, σελ. 153-159
. Η αποζη)ίωση των ανταλλαξί)ων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση, σ. 160-162
Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ. 163-169
ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΙΠΛ ΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΟΥ 20ου ΑΙ ΝΑ.
Ε. Η περίοδος της αυτονο)ίας και η ένωση της Κρήτης )ε την Ελλάδα, σ. 206-220
V. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
. Ο Παρευξείνιος Ελληνισ)ός το 19ο και 20ο αιώνα, σ. 245-254.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Από το βιβλίο "Λατινικά" της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη- Γ.
Σαββαντίδη, έκδ. 2014

Κεί ενα - Γρα

ατική - Συντακτικό

α) Τα κεί)ενα των ενοτήτων 21-50, εκτός των κει)ένων ενοτήτων 22,26,33,35,39 και 50.
β) Τα γρα))ατικά και συντακτικά φαινό)ενα που περιλα)βάνονται σ' όλες τις ενότητες (21-50) του
διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής.
Επίσης, στην εξεταστέα ύλη συ)περιλα)βάνονται τα γρα))ατικά και συντακτικά φαινό)ενα που
περιέχονται και στις (20) είκοσι ενότητες του βιβλίου "Λατινικά" της Β΄ Γενικού Λυκείου Θεωρητικής
Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη, έκδ. 2014.
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Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ
Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των
Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α. έκδοση 2014.

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤ ΣΕΙΣ
1-1 Εισαγωγή.
1-2 Περιοδικά φαινό)ενα.
1-3 Απλή αρ)ονική ταλάντωση.
1-4 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
1-5 Φθίνουσες ταλαντώσεις.
1-6 Εξαναγκασ)ένες ταλαντώσεις.
1-7 Σύνθεση ταλαντώσεων.

2. ΚΥΜΑΤΑ
2-1 Εισαγωγή.
2-2 Μηχανικά κύ)ατα.
2-3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυ)άτων.
2-4 Συ)βολή δύο κυ)άτων στην επιφάνεια υγρού.
2-5 Στάσι)α κύ)ατα.
2-6 Παραγωγή ηλεκτρο)αγνητικών κυ)άτων.
2-8 Το φάσ)α της ηλεκτρο)αγνητικής ακτινοβολίας.
2-9 Ανάκλαση και διάθλαση.
2-10 Ολική ανάκλαση.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ Σ ΜΑΤΟΣ
4-1 Εισαγωγή.
4-2 Οι κινήσεις των στερεών σω)άτων.
4-3 Ροπή δύνα)ης.
4-4 Ισορροπία στερεού σώ)ατος.
4-5 Ροπή αδράνειας.
4-6 Θε)ελιώδης νό)ος της στροφικής κίνησης.
4-7 Στροφορ)ή.
4-8 ιατήρηση της στροφορ)ής.
4-9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.
4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
5-1 Εισαγωγή.
5-2 Κρούσεις.
5-3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.
5-4 Ελαστική κρούση σώ)ατος )ε άλλο ακίνητο πολύ )εγάλης )άζας.
5-9 Φαινό)ενο Doppler.
Ση είωση
Τα ένθετα που περιλα)βάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν αποτελούν εξεταστέα-διδακτέα ύλη.
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ΧΗΜΕΙΑ
Από το βιβλίο «Χη)εία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, . Γάκη
κ. ά. έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε .) « ιόφαντος»
Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρονιακή δο)ή των ατό)ων και ο περιοδικός πίνακας, εκτός από:
α) Την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 και
β) Τα σχή)ατα )ορίων − θεωρία VSEPR και αποκλίσεις
από τα κανονικά σχή)ατα της παραγράφου 1.5
Κεφάλαιο 3 Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και )οριακή δο)ή της παραγράφου 3.2
β) την παράγραφο 3.7 Γινό)ενο διαλυτότητας
Κεφάλαιο 5 Οργανική χη)εία, εκτός από:
α) το επαγωγικό φαινό)ενο της παραγράφου 5.1
β) την παράγραφο 5.2 Στερεοϊσο)έρεια (εναντιοστερεο)έρεια και διαστερεο)έρεια)
γ) την αρω)ατική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3
δ) τους )ερικούς )ηχανισ)ούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 και
ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 )ε εξαίρεση την αλογονοφορ)ική αντίδραση
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Από το βιβλίο «Μαθη)ατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά., έκδοση 2014.
ΜΕΡΟΣ Α
Κεφάλαιο 2: Μιγαδικοί αριθ οί
Παρ. 2.1 Η έννοια του Μιγαδικού Αριθ)ού.
Παρ. 2.2 Πράξεις στο σύνολο C των Μιγαδικών.
Παρ. 2.3 Μέτρο Μιγαδικού Αριθ)ού.
ΜΕΡΟΣ Β
Κεφάλαιο 1: Όριο - Συνέχεια συνάρτησης
Παρ. 1.1 Πραγ)ατικοί αριθ)οί.
Παρ. 1.2 Συναρτήσεις.
Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση.
Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο x0 ∈ R .
Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου "Τριγωνο)ετρικά όρια"
Παρ. 1.6 Μη πεπερασ)ένο όριο στο x0 ∈ R .
Παρ. 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.
Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης.
Κεφάλαιο 2: ιαφορικός Λογισ ός
Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο "Κατακόρυφη εφαπτο)ένη"
Παρ. 2.2 Παραγωγίσι)ες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων (η χ)=συνχ στη
σελίδα 224 και (συνχ)=-η χ στη σελίδα 225)
Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρή)ατος που αναφέρεται στην παράγωγο γινο)ένου
συναρτήσεων.
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Παρ. 2.4 Ρυθ)ός )εταβολής.
Παρ. 2.5 Θεώρη)α Μέσης Τι)ής ιαφορικού Λογισ)ού.
Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρή)ατος Μέσης Τι)ής.
Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς το θεώρη)α της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).
Παρ. 2.8 Κυρτότητα - Ση)εία κα)πής συνάρτησης. (Θα )ελετηθούν )όνο οι συναρτήσεις που είναι δύο,
τουλάχιστον, φορές παραγωγίσι)ες στο εσωτερικό του πεδίου ορισ)ού τους).
Παρ. 2.9 Ασύ)πτωτες - Κανόνες De l’ Hospital.
Παρ. 2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης )ιας συνάρτησης.
Κεφάλαιο 3: Ολοκληρωτικός Λογισ ός
Παρ. 3.1 Αόριστο ολοκλήρω)α. (Μόνο η υποπαράγραφος "Αρχική συνάρτηση" που θα συνοδεύεται από πίνακα
παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περιλα)βάνεται στις διδακτικές οδηγίες)
Παρ. 3.4 Ορισ)ένο ολοκλήρω)α
x

Παρ. 3.5. Η συνάρτηση F(x) = ∫ f (t )dt
α

Παρ. 3.7 Ε)βαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρ)ογή 3 της σελίδας 348.
Παρατηρήσεις
- Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύ)φωνα )ε τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισ)ού, Παιδείας
και Θρησκευ)άτων .
- Τα θεωρή)ατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δεν διδάσκονται και
δεν εξετάζονται.
- Οι εφαρ)ογές και τα παραδείγ)ατα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις.
Μπορούν, ό)ως, να χρησι)οποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
- Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρ)ογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε
λογαρίθ)ους )ε βάση διαφορετική του e και του 10.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Από το βιβλίο ‘’Βιολογία’’ της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των ΑλεπόρουΜαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κο)ητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β., έκδοση 2014.
Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό».
Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθ)ιση της γενετικής πληροφορίας».
Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασ)ένου DNA».
Κεφάλαιο 5 «Μενδελική κληρονο)ικότητα».
Κεφάλαιο 6 «Μεταλλάξεις».
Κεφάλαιο 7 «Αρχές και )εθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» εκτός από την ενότητα ‘ ‘Η παραγωγή της
πενικιλίνης αποτελεί ση)αντικό σταθ)ό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας’.’
Κεφάλαιο 8 «Εφαρ)ογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» εκτός από τις ενότητες ‘‘Ε)βόλια’’ και
‘‘Αντιβιοτικά’’.
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Κεφάλαιο 9 «Εφαρ)ογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία».
Ση είωση
Στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη δεν περιλα)βάνονται:
α) Τα ένθετα - παραθέ)ατα, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης
των )αθητών, ανάλογα )ε τα ενδιαφέροντά τους, σε θέ)ατα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστή)ης της
Βιολογίας και των εφαρ)ογών της )ε όλους τους το)είς της κοινωνικής ζωής.
β) Οι χη)ικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κεί)ενο και συ)βάλλουν στην κατανόησή του, σε κα)ία
ό)ως περίπτωση δεν απαιτείται η απο)νη)όνευσή τους.
γ) Όσα αναφέρονται υπό τον τίτλο ‘’Ας ερευνήσου)ε …’’, στο τέλος κάθε κεφαλαίου και τα οποία
αποτελούν προτάσεις για συνθετικές-δη)ιουργικές εργασίες των )αθητών.

28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ορισ)ένες σχολές και τ)ή)ατα λόγω του γνωστικού τους αντικει)ένου απαιτούν εξειδικευ)ένες
γνώσεις και γι' αυτό για τις σχολές και τα τ)ή)ατα αυτά απαιτείται πρόσθετη εξέταση σε ειδικά
)αθή)ατα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευ)ένων γνώσεων. Ειδικότερα για τα τ)ή)ατα:
- Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενη)έρωσης του ΕΚΠΑ, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισ)ού
Παντείου, η)οσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, ιεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών των Πανεπιστη)ίων Μακεδονίας και Πειραιά, ιεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών
Σπουδών Παντείου, ιοίκησης Επιχειρήσεων – ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας,
Ιονίων Νήσων και Πειραιά, και Τουριστικών Επαγγελ)άτων Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ) και Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ)
απαιτείται εξέταση σε )ια από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερ)ανική, Ιταλική.
- Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστη)ίου Πειραιά απαιτείται εξέταση στο ειδικό )άθη)α της Αγγλικής
γλώσσας.
- Aγγλικής, Γαλλικής, Γερ)ανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας, των ΕΚΠΑ και ΑΠΘ απαιτείται
εξέταση στο ειδικό )άθη)α της αντίστοιχης )ε την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.
- Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ιερ)ηνείας του Ιονίου Πανεπιστη)ίου απαιτείται εξέταση σε δύο
από τις τρεις ξένες γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερ)ανικά.
- Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών των ΕΜΠ, ΑΠΘ, του Πανεπιστη)ίου Ιωαννίνων, του Πολυτεχνείου Κρήτης
και των Πανεπιστη)ίων Θράκης, Πατρών και Θεσσαλίας, Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ –Συντήρησης
Πολιτισ)ικής Κληρονο)ιάς ΤΕ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Γραφιστικής – Γραφιστικής ΤΕΙ Αθήνας,
Γραφιστικής- Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ιακόσ)ησης
και Σχεδιασ)ού Αντικει)ένων ΤΕΙ Αθήνας, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας,
απαιτείται εξέταση στο Ελεύθερο και Γρα))ικό σχέδιο.
- Πλαστικών Τεχνών και Επιστη)ών της Τέχνης του Πανεπιστη)ίου Ιωαννίνων απαιτείται εξέταση στο
Ελεύθερο σχέδιο.
- Μουσικών Σπουδών των ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Ιονίου Πανεπιστη)ίου και Μουσικής Επιστή)ης και Τέχνης του
Πανεπιστη)ίου Μακεδονίας, απαιτείται εξέταση στα ειδικά )αθή)ατα "Αρ)ονία" και "Έλεγχος
Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων".
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από )ία ξένες γλώσσες, τότε ως
βαθ)ός στο ειδικό )άθη)α της ξένης γλώσσας για τα Τ)ή)ατα που απαιτούν εξέταση σε )ία από τις
ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λα)βάνεται υπόψη ο )εγαλύτερος βαθ)ός από αυτούς που
πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
Ση)ειώνεται ότι:
1. Η εξέταση του ελεύθερου σχεδίου και του γρα ικού σχεδίου γίνεται ως εξής:
α) Η εξέταση στο ελεύθερο σχέδιο περιλα)βάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικει)ένων, που τοποθετούνται
πάνω σε βάθρο, και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να
εκφράζει τα χαρακτηριστικά )ορφικά γνωρίσ)ατα του θέ)ατος, που δίνεται για σχεδίαση.
β) Η εξέταση στο γρα))ικό σχέδιο περιλα)βάνει σχεδίαση γεω)ετρικών σχη)άτων και )ορφών, τα οποία
δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού, και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του
υποψηφίου για σχεδίαση )ε ακρίβεια και καθαρότητα.
2. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερ)ανικά, ιταλικά, ισπανικά) γίνεται ως εξής:
ίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κεί)ενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθ)ό αυτό
προσ)ετρούνται όλες οι λέξεις συ)περιλα)βανο)ένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσ)ων
κ.λπ.
Οι εξεταζό)ενοι καλούνται :
Α) Nα απαντήσουν στη ξένη γλώσσα :
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α) σε τρεις-τέσσερις (3-4) ερωτήσεις που απαιτούν )ια «σύντο)η απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές
ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόη)α του κει)ένου (δηλαδή ποιος γράφει
σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δη)οσιεύεται το κεί)ενο, κ.λπ.).
β) σε ερωτήσεις τύπου «πολλαπλής επιλογής», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να
επιλέξει )εταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του
υποψηφίου να κατανοεί επι)έρους νοή)ατα του κει)ένου.
Β) Να απαντήσουν σε τρεις ασκήσεις )ε στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να
χρησι)οποιεί τη γλώσσα )ε τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση.
Γ) Να συνθέσουν ένα γραπτό κεί)ενο στη ξένη γλώσσα 180-200 λέξεων. Στον αριθ)ό αυτό
προσ)ετρούνται όλες οι λέξεις συ)περιλα)βανο)ένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσ)ων,
κ.λπ. Το θέ)α διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προσδιορίζεται )ε σαφήνεια ποιος, σε ποιον,
για ποιο πράγ)α και για ποιον σκοπό γράφει.
3. Η εξέταση στα ουσικά αθή ατα γίνεται ως εξής:
α) "Αρ)ονία": ίνονται στους εξεταζό)ενους για εναρ)όνιση ένα ή δύο )ουσικά κεί)ενα, που
αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρ)ονίας.
β) "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων": Περιλα)βάνει πέντε ο)άδες των τεσσάρων
ερωτήσεων ανά ο)άδα και )ε πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση.
Με την κάθε ο)άδα ερωτήσεων επιδιώκεται:
α) Με την πρώτη ο)άδα αναγνώριση )ελωδικών διαστη)άτων, β) )ε τη δεύτερη ο)άδα αναγνώριση
συγχορδιών, γ) )ε την τρίτη ο)άδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών, δ) )ε την τέταρτη ο)άδα
αναγνώριση )έτρου και ρυθ)ικών σχη)άτων και ε) )ε την πέ)πτη ο)άδα αναγνώριση - ταύτιση
)ελωδιών.
Η εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:
Ανακοινώνεται κατ' αρχήν στους υποψήφιους η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης. Στη συνέχεια, )ε την
επισή)ανση στους εξεταζό)ενους ότι αρχίζει η εξέταση, ακούγεται αρχικά το )ουσικό άκουσ)α
(εκφώνηση) κάθε ερώτησης, το οποίο επαναλα)βάνεται άλλες δύο φορές και )ετά τη λήξη της
τελευταίας επανάληψης ο υποψήφιος έχει 10΄΄ έως 12΄΄ χρόνο για να επιλέξει τη σωστή απάντηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝ Ν
1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσ)άτων, όσοι εισαχθούν, οφείλουν να προσέλθουν στη γρα))ατεία
της σχολής ή του τ)ή)ατος επιτυχίας για να πραγ)ατοποιηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και να
εγγραφούν )έσα στην προθεσ)ία που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισ)ού, Παιδείας και
Θρησκευ)άτων και η οποία ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr
(ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού») και από τα Μέσα Μαζικής
Ενη)έρωσης. Αν δε γραφτούν )έσα στην προθεσ)ία που θα οριστεί, χάνουν οριστικά το δικαίω)α
εγγραφής.
2. Ο υποψήφιος καταθέτει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία στην οποία ανήκει στη
Γρα))ατεία της σχολής επιτυχίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών,
προκει)ένου να γίνει η εγγραφή του. Εάν )ετά την εισαγωγή, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν
συντρέχουν οι νό)ι)ες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή )η
νο)ί)ων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται )ε απόφαση του τ)ή)ατος και αποκλείονται
κατά τα δύο (2) επό)ενα ακαδη)αϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τ)ή)ατα και τις
σχολές.
Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε )εταφέρονται.
3. Οι εισαγό)ενοι που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο )πορούν να
εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και )ετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού,
ύστερα από βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας. Ο εισαγό)ενος εγγράφεται στο ίδιο ακαδη)αϊκό έτος αν
αποκτήσει οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού )έχρι 15 Νοε)βρίου του ίδιου
έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφεται στην προθεσ)ία εγγραφής του επό)ενου ακαδη)αϊκού έτους
από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσ)ία εγγραφής της
οικείας ειδικής κατηγορίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙ ΣΕ Ν
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ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1ο: Βεβαίωση δια ονής και εργασίας του ενός ή και των δύο γονέων του υποψηφίου
στο εξωτερικό (κατηγορία τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού).

Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδας στην …………………………

ΒΕΒΑΙ ΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η ...................................................... είναι ελληνικής καταγωγής,
κατοικεί )όνι)α, τουλάχιστον δύο (2) έτη στην τελευταία δεκαετία, δηλαδή από ........................ )έχρι
..........................., ασκεί )όνι)α τις επαγγελ)ατικές του δραστηριότητες στη χώρα ............. και δεν είναι ο
ίδιος ή η σύζυγός του υπάλληλος του Ελληνικού κράτους αποσπασ)ένος σε Ελληνική

η)όσια

Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε ιεθνή Οργανισ)ό στον οποίο )ετέχει και η Ελλάδα.
Τη βεβαίωση αυτή τη ζήτησε ο/η ανωτέρω για να υποβάλει το παιδί του/της.............. αίτηση εισαγωγής
σε σχολή ή τ)ή)α της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

....................................... 20...
Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

(υπογραφή – σφραγίδα – ονο)ατεπώνυ)ο)
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ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2ο: Βεβαίωση υπηρεσίας του ενός τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου στο
εξωτερικό (κατηγορία τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων).

Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδας στην …………………………

ΒΕΒΑΙ ΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η ............... υπηρέτησε ως (1) ................... στ (2) ...................... από ........... )έχρι και
………

Τη βεβαίωση αυτή ζήτησε ο\η ανωτέρω για να υποβάλει το παιδί του/της

.................................. αίτηση εισαγωγής σε σχολή ή τ)ή)α της Ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας.

ΣΗΜΕΙ ΣΗ:
1) Αναγράφεται κατά περίπτωση

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

Εκπαιδευτικός, Στρατιωτικός κ.λ.π.
2) Αναγράφεται η η)όσια Υπηρεσία

Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

ή ο ιεθνής Οργανισ)ός (π.χ. Λύκειο
Νυρε)βέργης ή Γραφείο Συ)βούλου

(υπογραφή – σφραγίδα – ονο)ατεπώνυ)ο)

Εκπαίδευσης Βόννης, ΟΗΕ κ.λ.π.)
3) Αναγράφεται το όνο)α του παιδιού.
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(3)

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 3ο: Βεβαίωση κατοικίας και δια ονής του ενός ή και των δύο γονέων του
υποψηφίου στο εξωτερικό (κατηγορία ελλήνων αποφοίτων ξένων και
κυπριακών λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό).

Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδας στην …………………………

ΒΕΒΑΙ ΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η ...................................................... κατοικεί )όνι)α και ασκεί τις επαγγελ)ατικές
του/της δραστηριότητες ή είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους, αποσπασ)ένος σε Ελληνική η)όσια
Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε ιεθνή Οργανισ)ό στον οποίο )ετέχει και η Ελλάδα, τουλάχιστον δύο (2)
πλήρη η)ερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία (5), δηλαδή από ........................ )έχρι
και ........................ στη χώρα .............
Τη βεβαίωση αυτή τη ζήτησε ο/η ανωτέρω για να υποβάλει το παιδί του/της.............. αίτηση εισαγωγής
σε σχολή ή τ)ή)α της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

....................................... 20...
Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

(υπογραφή – σφραγίδα – ονο)ατεπώνυ)ο)
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ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 4ο: Βεβαίωση πλήρους φοίτησης σε σχολείο ευτεροβάθ ιας Εκπαίδευσης στο
εξωτερικό

……………………….. ………………………….. (αρ)όδια εκπαιδευτική αρχή)

ΒΕΒΑΙ ΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………φοίτησε πλήρως στις παρακάτω τάξεις
Εκπαίδευσης …………… (τάξη) κατά τα σχολικά έτη: ................

....................................... 20...
Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

(υπογραφή – σφραγίδα – ονο)ατεπώνυ)ο)
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ευτεροβάθ)ιας

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 5ο: Βεβαίωση τρόπου εγγραφής και σχολείου προέλευσης

……………………………………………… (Σχολείο αποφοίτησης στην Ελλάδα)

ΒΕΒΑΙ ΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………… έκανε εγγραφή στην …………. τάξη του ……………………
Γενικού Λυκείου )ε την αριθ. ………….………Απόφαση

ιεύθυνσης

.Ε. προερχό)ενος από το

σχολείο……………...............

....................................... 20...
Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

(υπογραφή – σφραγίδα – ονο)ατεπώνυ)ο)
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ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 6ο: Βεβαίωση βαθ ολογίας*

.......................................(Αυτοτελής ιεύθυνση Παιδείας Ο)ογενών, ιαπολιτισ)ικής Εκπαίδευσης,
Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή Συντονιστές Εκπαίδευσης ελληνικών
διπλω)ατικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού)

ΒΕΒΑΙ ΣΗ
Βεβαιώνεται ότι, σύ)φωνα )ε τη νο)οθεσία που ισχύει στη Χώρα )ας, η )έση γενική βαθ)ολογία του
τίτλου

απόλυσης

από

το

Σχολείο

.........................

που

έχει

ο/η

...............................

είναι

..................................... (αριθ)ητικώς και ολογράφως) σε αντιστοιχία εικοσάβαθ)ης (0- 20) βαθ)ολογικής
κλί)ακας.

* Η βεβαίωση αυτή απαιτείται

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

)όνο για υποψηφίους

Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

της κατηγορίας 3 και 5 (αποφοίτων
ξένων σχολείων που λειτουργούν
στο εξωτερικό)

(υπογραφή – σφραγίδα – ονο)ατεπώνυ)ο)
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ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 7ο: Βεβαίωση προγρά

ατος σπουδών σχολείου αποφοίτησης και δικαιώ ατος

εισαγωγής του υποψηφίου στην Τριτοβάθ ια Εκπαίδευση.

............................................................(αρ)όδια εκπαιδευτική ή διπλω)ατική αρχή)

ΒΕΒΑΙ ΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το σχολείο .................................. από το οποίο αποφοίτησε ο/η ....................................
(ονο)ατεπώνυ)ο) ακολουθεί το πρόγρα))α σπουδών της ........................................... (όνο)α χώρας) και
ότι, σύ)φωνα )ε τη νο)οθεσία που ισχύει στη χώρα )ας, ο τίτλος απόλυσης από το ανωτέρω Σχολείο του
παρέχει δικαίω)α να εισαχθεί σε Πανεπιστη)ιακές Σχολές.

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

Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

(υπογραφή – σφραγίδα – ονο)ατεπώνυ)ο)
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ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 8ο: Βεβαίωση της Γενικής Γρα

ατείας Αθλητισ ού για τη συ

ετοχή αθητών-

αθλητών σε στάδιο προετοι ασίας ε την προολυ πιακή ο άδα της Ελλάδας σε
προπονητικά κέντρα του εξωτερικού.

ΒΕΒΑΙ ΣΗ

Bεβαιώνεται

ότι o Αθλητής/η Αθλήτρια ………………………..(ονο)ατεπώνυ)ο υποψηφίου/ας),

του/της …………………………… ,είναι )έλος της Προολυ)πιακής Ο)άδας…………………………..
(ονο)ασία αθλή)ατος) και συ))ετέχει/συ))ετείχε στην προετοι)ασία της προολυ)πιακής ο)άδας της
Ελλάδας στα προπονητικά κέντρα του εξωτερικού τα έτη……………………………

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

Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

(υπογραφή – σφραγίδα – ονο)ατεπώνυ)ο)
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ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 9ο: Βεβαίωση ετεγγραφής αθητών της Γ’ Λυκείου Ελληνικών Λυκείων του
εξωτερικού κατά το σχολικό έτος 2014-2015

ΒΕΒΑΙ ΣΗ

………………………………………(Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης)

Βεβαιώνεται ότι ο/η…………………………φοίτησε στο σχολείο )ας, )ε πλήρη φοίτηση στη Β’τάξη
Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και )ετεγγράφη στην
τελευταία τάξη Γενικού Λυκείου της Ελλάδας το χρονικό διάστη)α ………………………κατά το
σχολικό έτος 2014-2015.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για τη )ετεγγραφή του/της στο …………………………..

O /ντής/Η /ντρια
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