
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1: ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΛΤΚΕΙΩΝ 

1 Δπικςπυμένορ ππυηόηςπορ ηίηλορ απόλςζηρ δεςηεποβάθμιαρ εκπ/ζηρ ή επικςπυμένο ανηίγπαθο 

ηίηλος απόλςζηρ δεςηεποβάθμιαρ εκπ/ζηρ. 

2 Βεβαίυζη ηος οικείος ζσολείος επικςπυμένη από ηην απμόδια εκπ/κη απσή από ηην οποία να 

πποκύπηει η πλήπηρ θοίηηζη ηος ςποτηθίος ζηιρ δύο ηελεςηαίερ ηάξειρ δεςηεποβάθμιαρ εκπ/ζηρ ζηο 

εξυηεπικό ή ζε ηέζζεπιρ ηάξειρ δεςηεποβάθμιαρ ζηο εξυηεπικό, καθώρ και ηο ανηίζηοισο έηορ 

θοίηηζηρ για κάθε ηάξη. 

3 Βεβαίυζη ηος Λςκείος αποθοίηηζηρ πος λειηοςπγεί ζηην Δλλάδα, από ηην οποία να πποκύπηει ο 

απσικόρ ηπόπορ εγγπαθήρ ηος ςποτηθίος ζηο Λύκειο αςηό και ηο ζσολείο πποέλεςζήρ ηος ( η 

βεβαίυζη αςηή ιζσύει μόνο ζηην πεπίπηυζη πος η πλήπηρ θοίηηζη ηυν δύο (2) ηελεςηαίυν εηών 

έγινε ζηην Δλλάδα). 

4 Βεβαίυζη  ηηρ οικείαρ διπλυμαηικήρ απσήρ ηηρ σώπαρ μαρ ή άλλο επίζημο έγγπαθο  από ηο  οποίο 

να πποκύπηει  όηι ο έναρ ηοςλάσιζηον ηυν γονέυν ηος ςποτηθίος είναι Δλληνικήρ καηαγυγήρ και 

μόνιμορ κάηοικορ εξυηεπικού επί πένηε ηοςλάσιζηον έηη καηά ηην ηελεςηαία δεκαεηία ππιν ηην 

ςποβολή ηηρ αίηηζηρ ηος ςποτηθίος. 

5 Βεβαίυζη πλήποςρ θοίηηζηρ ζε όλερ ηιρ ηάξειρ ηος Λςκείος ηος Ιεπού Κοινού ηος Πανάγιος Τάθος 

Ιεποζολύμυν και ηηρ ηελεςηαίαρ ηοςλάσιζηον ηάξηρ ηος οικείος Γςμναζίος ηηρ Παηπιαπσικήρ 

Σσολήρ Σιών ( η βεβαίυζη αςηή ισχύει αποκλειστικά για ηοςρ καηόσοςρ απολςηηπίος ηος 

ομώνςμος Λςκείος). 

6 Υπεύθςνη Γήλυζη όηι κανέναρ από ηοςρ γονείρ ηος ςποτηθίος δεν είναι δημόζιορ ςπάλληλορ 

αποζπαζμένορ ζε ελληνική δημόζια ςπηπεζία ζηο εξυηεπικό ή ζε Γιεθνή Οπγανιζμό ζηον οποίο 

μεηέσει και η Δλλάδα. 

7 Υπεύθςνη Γήλυζη  όηι ο ςποτήθιορ δεν έσει αποκηήζει πηςσίο Τπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηηρ 

Δλλάδαρ με ηιρ ειδικέρ καηηγοπίερ ηυν Δλλήνυν ηος εξυηεπικού και ηυν Ομογενών Υποηπόθυν. 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2: ΣΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΠΑΜΕΝΩΝ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ 

ΔΗΜΟΙΕ ΤΠΗΡΕΊΕ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ Ή Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ 

ΟΠΟΙΟΤ ΜΕΣΕΥΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

1. Δπικςπυμένορ ππυηόηςπορ ηίηλορ απόλςζηρ δεςηεποβάθμιαρ εκπ/ζηρ ή επικςπυμένο ανηίγπαθο 

ηίηλος απόλςζηρ δεςηεποβάθμιαρ εκπ/ζηρ. 

2 Βεβαίυζη ηος οικείος ζσολείος επικςπυμένη από ηην απμόδια εκπ/κη απσή, από ηην οποία να 

πποκύπηει η πλήπηρ θοίηηζη ηος ςποτηθίος ζηιρ δύο ηελεςηαίερ ηάξειρ δεςηεποβάθμιαρ εκπ/ζηρ ζηο 

εξυηεπικό ή ζε ηπειρ ηάξειρ δεςηεποβάθμιαρ ζηο εξυηεπικό, καθώρ και ηο ανηίζηοισο έηορ θοίηηζηρ 

για κάθε ηάξη. 

 3. Βεβαίυζη ηηρ οικείαρ διπλυμαηικήρ απσήρ ηηρ σώπαρ μαρ από ηην οποία να πποκύπηει ηο σπονικό 

διάζηημα πος ο έναρ ηοςλάσιζηον ηυν γονέυν ηος ςποτηθίος ήηαν αποζπαζμένορ ζε Δλληνική 

Γημόζια Υπηπεζία ζηο εξυηεπικό ή ζε Γιεθνή Οπγανιζμό ζηον οποίο μεηέσει και η Δλλάδα.  



4. Βεβαίυζη ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Αθληηιζμού για ηη ζςμμεηοσή μαθηηών-αθληηών ζε ζηάδιο 

πποεηοιμαζίαρ με ηην πποολςμπιακή ομάδα ηηρ Δλλάδαρ ζε πποπονηηικά κένηπα ηος εξυηεπικού 

καηά ηη διάπκεια θοίηηζήρ ηοςρ ζηιρ δύο (2) ηελεςηαίερ ηάξειρ ηος Λςκείος. 

5. Υπεύθςνη Γήλυζη όηι ο ςποτήθιορ δεν έσει αποκηήζει πηςσίο Τπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηηρ 

Δλλάδαρ με ηιρ ειδικέρ καηηγοπίερ ηυν Δλλήνυν ηος εξυηεπικού και ηυν Ομογενών Υποηπόθυν. 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3,4,5: ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΟ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

1. Δπικςπυμένορ ππυηόηςπορ ηίηλορ απόλςζηρ δεςηεποβάθμιαρ εκπ/ζηρ. 

2. Πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ καηάζηαζηρ από δήμο ηηρ σώπαρ μαρ από ηο οποίο να πποκύπηει όηι ο 

έναρ ηοςλάσιζηον ηυν γονέυν είναι ελληνικήρ καηαγυγήρ. 

3. Βεβαίυζη ηηρ απμόδιαρ εκπ/κηρ ή διπλυμαηικήρ απσήρ ηηρ οικείαρ σώπαρ από ηην οποία να 

πποκύπηει η σώπα ηηρ οποίαρ ηο ππόγπαμμα ζποςδών ακολοςθεί ηο ζσολείο αποθοίηηζηρ και όηι ο 

ηίηλορ δεςηεποβάθμιαρ εκπ/ζηρ πος καηέσει ο ςποτήθιορ ηος παπέσει ηη δςναηόηηηα ειζαγυγήρ ζε 

Πανεπιζηήμια ηηρ σώπαρ αςηήρ. 

  4. Βεβαίυζη ηος οικείος ζσολείος επικςπυμένη από ηην απμόδια εκπ/κη απσή από ηην οποία να 

πποκύπηει η πλήπηρ θοίηηζη ηος ςποτηθίος ηοςλάσιζηον ζηιρ δύο ηελεςηαίερ ηάξειρ δεςηεποβάθμιαρ 

εκπ/ζηρ ζε ξένο ζσολείο πος λειηοςπγεί ζηο εξυηεπικό. 

5.  Βεβαίυζη ηηρ οικείαρ διπλυμαηικήρ απσήρ ηηρ σώπαρ μαρ ή άλλο επίζημο έγγπαθο, από ηο οποίο να 

πποκύπηει  όηι ο έναρ ηοςλάσιζηον ηυν γονέυν ηος ςποτηθίος καηοικούζε και αζκούζε ηιρ 

επαγγελμαηικέρ ηος δπαζηηπιόηηηερ ζηη σώπα θοίηηζηρ ηος ςποτηθίος ηοςλάσιζηον δύο (2) σπόνια 

καηά ηην ηελεςηαία πενηαεηία (5) ππιν ηην αποθοίηηζη ηος ςποτηθίος από ηο λύκειο. 

6. Βεβαίυζη από ηην οποία να πποκύπηει η αναγυγή ηηρ βαθμολογίαρ ηος απολςηηπίος γενικήρ 

δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ηηρ αλλοδαπήρ ζηην εικοζάβαθμη κλίμακα. 

7. Υπεύθςνη Γήλυζη ηος Ν.1599/1986  όηι ο ςποτήθιορ δεν έσει αποκηήζει  και απολςηήπιο 

Δλληνικού Λςκείος πος λειηοςπγεί ζηο εζυηεπικό ή ζηο εξυηεπικό ή ανηίζηοισος ξένος ζσολείος 

πος λειηοςπγεί ζηο εζυηεπικό. 

8. Υπεύθςνη Γήλυζη  όηι ο ςποτήθιορ δεν έσει αποκηήζει πηςσίο Τπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ηηρ 

Δλλάδαρ με ηιρ ειδικέρ καηηγοπίερ ηυν Δλλήνυν ηος εξυηεπικού και ηυν Ομογενών Υποηπόθυν. 

 


