
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο: Βεβαίωση διαμονής  του ενός ή και των δύο γονέων 
του υποψηφίου στο    εξωτερικό (κατηγορία 1 τέκνων 
Ελλήνων του εξωτερικού).

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται  ότι  ο/η  ......................................................  είναι  ελληνικής

καταγωγής,

κατοικεί και διαμένει μόνιμα, τουλάχιστον δύο (2) έτη στην τελευταία δεκαετία,

δηλαδή από ........................  μέχρι  ...........................,  στη χώρα  και δεν είναι ο

ίδιος  ή  η  σύζυγός  του  υπάλληλος  του  Ελληνικού  κράτους  αποσπασμένος  σε

Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο

μετέχει και η Ελλάδα.

Τη  βεβαίωση  αυτή  τη  ζήτησε  ο/η  ανωτέρω  για  να  υποβάλει  το  παιδί

του/της.............. αίτηση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

της Ελλάδας.

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

                                                                            Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο:        Βεβαίωση υπηρεσίας του ενός τουλάχιστον των 
γονέων του υποψηφίου στο εξωτερικό (κατηγορία 2 
τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων και κατ. 3,4,5 Ελλήνων 
αποφοίτων ξένων σχολείων, των οποίων οι γονείς τους 
αποσπώνται σε ελληνική δημοσία υπηρεσία στο εξωτερικό 
ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα).

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ............... υπηρέτησε ως (1) ................... στ (2) ......................

από  ...........  μέχρι  και  ………  Τη  βεβαίωση  αυτή  ζήτησε  ο\η  ανωτέρω για  να

υποβάλει το παιδί του/της  (3) .................................. αίτηση εισαγωγής σε σχολή

ή τμήμα της Ανώτατης  εκπαίδευσης της Ελλάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:                            

1) Αναγράφεται κατά περίπτωση                                 ......................................... 

20...

    Εκπαιδευτικός, Στρατιωτικός κ.λ.π.

2) Αναγράφεται η Δημόσια Υπηρεσία                              Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

    ή ο Διεθνής Οργανισμός (π.χ. Λύκειο

    Νυρεμβέργης ή Γραφείο Συμβούλου             (υπογραφή – σφραγίδα – 

ονοματεπώνυμο)

    Εκπαίδευσης Βόννης, ΟΗΕ κ.λ.π.)       

3) Αναγράφεται το όνομα του παιδιού.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3οα:    Βεβαίωση κατοικίας και διαμονής 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, 3, 
4 και 5).

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ...................................................... κατοικεί  και διαμένει 

μόνιμα, τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την τελευταία πενταετία (5), δηλαδή

από ........................ μέχρι και ........................ στη χώρα .............

Τη  βεβαίωση  αυτή  τη  ζήτησε  ο/η  ανωτέρω  για  να  υποβάλει  το  παιδί

του/της.............. αίτηση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

της Ελλάδας.

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

                                                                            Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3οβ: Βεβαίωση κατοικίας και διαμονής του ενός ή και των 
δύο γονέων του υποψηφίου

                                 στο εξωτερικό (κατηγορία ελλήνων αποφοίτων ξένων
και κυπριακών λυκείων ή

                                 αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο 
εξωτερικό3, 4 και 5).

αρμόδια επίσημη αρχή ή φορέας στην ξένη χώρα …………………………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ...................................................... κατοικεί  και διαμένει 

μόνιμα, τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την τελευταία πενταετία (5), δηλαδή

από ........................ μέχρι και ........................ στη χώρα .............

Τη  βεβαίωση  αυτή  τη  ζήτησε  ο/η  ανωτέρω  για  να  υποβάλει  το  παιδί

του/της.............. αίτηση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

της Ελλάδας.

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

                                                                            Ο Βεβαιών (τίτλος θέσης)

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4ο: Βεβαίωση πλήρους φοίτησης σε σχολείο Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στο εξωτερικό (όλες οι κατηγορίες)

……………………….. ………………………….. (αρμόδια εκπαιδευτική αρχή)

                                     

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται  ότι  ο/η  …………………φοίτησε  πλήρως  στις  παρακάτω  τάξεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………… (τάξη) κατά τα σχολικά έτη: ................

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

                                                                              Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5ο: Βεβαίωση τρόπου εγγραφής και σχολείου προέλευσης 

(κατηγορία 1)

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται  ότι  ο/η  …………………  έκανε  εγγραφή  στην  ………….  τάξη  του

…………………… Γενικού Λυκείου με την αριθ. ………….………Απόφαση Διεύθυνσης

Δ.Ε. ή σχολείου προερχόμενος από το σχολείο……………...............

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

                                                                                  Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

                                                                             

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6ο: Βεβαίωση βαθμολογίας*

.......................................(Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών  και Μειονοτικών Σχολείων του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή Συντονιστές Εκπαίδευσης ελληνικών διπλωματικών και προξενικών 
αρχών του εξωτερικού)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται  ότι,  σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει  στη Χώρα μας, η μέση

γενική βαθμολογία του τίτλου απόλυσης από το Σχολείο ......................... που έχει

ο/η  ...............................  είναι  .....................................  (αριθμητικώς  και

ολογράφως) σε αντιστοιχία εικοσάβαθμης (0- 20) βαθμολογικής κλίμακας.

* Η βεβαίωση αυτή 

απαιτείται                                                     ....................................... 20...

  μόνο για υποψηφίους                               Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

  της κατηγορίας 3 και 5 (αποφοίτων

  ξένων σχολείων που λειτουργούν

  στο εξωτερικό)                                   (υπογραφή – σφραγίδα – 

ονοματεπώνυμο)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7ο: Βεβαίωση προγράμματος σπουδών σχολείου αποφοίτησης
και δικαιώματος

                              εισαγωγής του υποψηφίου στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση (κατηγορίες 3,4 και 5)

 

............................................................(αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται  ότι  το  σχολείο  ..................................  από  το  οποίο  αποφοίτησε

ο/η  ....................................  (ονοματεπώνυμο)  ακολουθεί  το  πρόγραμμα  σπουδών

της ........................................... (όνομα χώρας) και  ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία

που ισχύει στη χώρα μας, ο τίτλος απόλυσης από το ανωτέρω Σχολείο του παρέχει

δικαίωμα να εισαχθεί σε Πανεπιστημιακές Σχολές της χώρας αυτής.

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

                                                       
                                                                              (υπογραφή – σφραγίδα – 
ονοματεπώνυμο)

54



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8ο:  Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  για τη
συμμετοχή μαθητών-
                            αθλητών σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή
ομάδα της Ελλάδας σε
                      προπονητικά κέντρα του εξωτερικού (κατηγορία 2)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Bεβαιώνεται   ότι  o  Αθλητής/η  Αθλήτρια  ………………………..(ονοματεπώνυμο

υποψηφίου/ας),  του/της  ……………………………  ,είναι  μέλος  της  Προολυμπιακής

Ομάδας…………………………..

(ονομασία  αθλήματος)  και  συμμετέχει/συμμετείχε  στην  προετοιμασία  της

προολυμπιακής ομάδας της Ελλάδας στα προπονητικά κέντρα του εξωτερικού τα

έτη……………………………

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

                                                       
                                                                              (υπογραφή – σφραγίδα – 
ονοματεπώνυμο)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9ο : Bεβαίωση χορήγησης υποτροφίας υποψηφίων που έχουν 
φοιτήσει ως
                                 οικότροφοι σε Λύκειο ή άλλο αντίστοιχο σχολείο που
λειτουργεί στο
                                 εξωτερικό (κατηγορίες 3 και 5, περίπτωση δ)

…………………………………….(αρμόδια εκπ/κή αρχή ή επίσημος φορέας της χώρας 
που χορήγησε την υποτροφία)

Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………….φοίτησε πλήρως στις παρακάτω τάξεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

………………………..(τάξη) κατά τα σχολικά έτη : ………………………., ως 
οικότροφος κατόπιν

χορήγησης υποτροφίας μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
                                                                                     

                                                                    
                                                                                       ....................................... 
20...
    
                                                                       
                                                                                          Ο βεβαιών (τίτλος 
θέσης)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10ο  α :  Βεβαίωση κατοικίας και διαμονής του ενός ή και των
δύο γονέων του

                                        υποψηφίου στο εξωτερικό (κατηγορία ελλήνων 
αποφοίτων ξένων

                                        σχολείων που λειτουργούν στην ημεδαπή- 
κατηγορίες 3 και 5).

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ...................................................... κατοικεί  και διαμένει 

μόνιμα, τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά τη διάρκεια της πενταετούς 

φοίτησης του γιού/ της κόρης του,  δηλαδή από ........................ μέχρι 

και ........................ στη χώρα .............

Τη  βεβαίωση  αυτή  τη  ζήτησε  ο/η  ανωτέρω  για  να  υποβάλει  το  παιδί

του/της..............  αίτηση  εισαγωγής  σε  σχολή  ή  τμήμα  της  Ανώτατης

Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

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

                                                                            Ο Πρέσβης ή ο Πρόξενος

57



                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10ο β : Βεβαίωση κατοικίας και διαμονής του ενός ή και των 
δύο γονέων του

                                     υποψηφίου στο εξωτερικό (κατηγορία ελλήνων 
αποφοίτων ξένων σχολείων

                                     που λειτουργούν στην ημεδαπή, κατηγορίες 3 και 
5)

Αρμόδια επίσημη αρχή ή φορέας στην ξένη χώρα……………………………………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η ...................................................... κατοικεί  και διαμένει 

μόνιμα, τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά τη διάρκεια της πενταετούς 

φοίτησης του γιού/ της κόρης του,  δηλαδή από ........................ μέχρι 

και ........................ στη χώρα .............

Τη  βεβαίωση  αυτή  τη  ζήτησε  ο/η  ανωτέρω  για  να  υποβάλει  το  παιδί

του/της..............  αίτηση  εισαγωγής  σε  σχολή  ή  τμήμα  της  Ανώτατης

Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

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

                                                                              Ο βεβαιών (τίτλος θέσης)

                                                                 (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11ο : Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του τίτλου (για 
ξένους τίτλους ξένων σχολείων της ημεδαπής με ξένο 
πρόγραμμα σπουδών, κατηγορίες 3 και 5)

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης της ημεδαπής……………………………………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το απολυτήριο Γενικού Λυκείου του..................................που έχει

εκδοθεί  στις...........................................με  αριθμ......................................,  στο

όνομα  ..................................ο/η  οποίος/η  έχει  γεννηθεί

στις.................................και  είναι  απόφοιτος/η  από  το  Ξένο

Σχολείο..........................................που  ακολουθεί

το.......................................εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ισότιμο και αντίστοιχο με

το  Απολυτήριο  του  Ελληνικού  Τριταξίου  Γενικού  Λυκείου  και  δίνει  πρόσβαση

στα  .....................................Πανεπιστήμια.  Βεβαιώνεται  ότι,  σύμφωνα  με  τη

νομοθεσία  που  ισχύει  στη  Χώρα  μας,  η  μέση  γενική  βαθμολογία  του  τίτλου

απόλυσης  από  το  Σχολείο  .........................  που  έχει  ο/η  ...............................

είναι  .....................................  (αριθμητικώς  και  ολογράφως)  σε  αντιστοιχία

εικοσάβαθμης (0- 20) βαθμολογικής κλίμακας.

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

                                                         Ο/Η Δ/ντής/ντρια Δ/νσης Δ/βθμιας Εκπ/σης

                                                           (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)
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