
ANAKoINΩΣH

Kαλo0vται oι επιτυ16vτεξ με τιξ ειδικ69 κατηγoρlεq των τ6κvων E}ιλ{vωv τoυ Εξωτερικo0,

τωv τ€κvωv EMfvωv υπαMfλωv πoU Uπηρετo0v αco εξωτερικ6 Kαι τωv Eλλr]vωv

απoQoiτων ξ6νωv λυκεiωv τoυ εξωτερικo0, για τo ακαδημαtκ6 6τoq 2o1'6-L7, να

υπoβd.Moυν ηλεκτρoνικι] αiτηαη εγγραΦriζ μ6oα απ6 τo περιβd.Mov register.auth.gr και
κατ6πιν vα πρoo6λΘoυv σtη Γραμματε[α τoυ Tμtiματog Δαooλoγiαq και Φυoικo0
Περιβα}ιλovcoζ με τηv α[τηoη πoυ Θα εκτυπιi.looυv απ6 τo iδιo περιβ<iMov €1ovταq μαζi
τoυg Aατυνoμικ{ Tαυτ6τητα η αMo δημ6oιo 6γγραQo Kαι τα απαραiτητα δικαιoλoγητικd,

μ€xρι και τηv ΠEμπτη 13 oκτωβρioυ 2016 ιbρα 11.00 π.μ.-13.00 μ.μ.

Aπ6 τη Γραμματεια τoυ Τμηματoζ
Δαooλoγlαg και Φυoικo0 Περιβd}ιλovτoξ



ΔtκAloΛoΓHτl KA AΝA κAτHroPlA

κAτΗΓoPlA 1: TEKΝA EΛΛΗNΩN τ,oγ εΞΩτEPtκoγAnoΦolτΩN EMΗNIκΩN ΛγκΕ|ΩN
1 ) Τιτλoq απ6λυoη g Δε υτερoβαΘμιαq Ε κπαiδεU ση ζ.
2) Tρειg (3) ΦωτoγραQiεg τ0πoυ αατυvoμικrjq ταυτ6τητα9.
3) Bεβαtωoη τoυ oικεloυ o1oλε[oυ επικυρωμ€νη απ6 τηv αρμ6δια εκπαιδευτικιi αρxιi απ6 τηv oπoiα vα

πρoκ0rπει η πληρηs Qoiτηoη τoυ υπoιpη$ioυ ατιg διio (2)τελευτα[εg ταξειg ΔευτiρoβdΘμιαg
Eκπαiδευoηg ατo εξωτερικ6 ιi oε τ€ooεριg (a)τdξειq Δευτερoβdθμιαq Εκπα[δευσηζ ατo εξωτερικ6,
καθΦg και τo αyrlατoι1o θτoq QoΙ.τηoηq για καΘε τιiξη.

H Φoiτnon για τηv ε$αρμoγli τηζ διdταξηq αυτriq Θεωoε[τqι πλf onc 6ταv o uαΘnτric

διdoκειιi τoυ.. H πρoυπ6Θεoη αυτιj πληρo0ται και στιξ περιrπΦoειg πoυ o μ"eπ,is ε*or. .γγρoφη *η,
αvτiατoι1η τdξη τo αργ6τερo μ€xρι 31 oκτωβρioυ και για τιq 1Φρεq τηζ N. AQρικrjg, τηg Aυαrραλ[αq και τηq
Λατιvικηg Aμερικ{q μ6pι τ€λog Φεβρoυαρloυ '
oπou γ[vεται αvα$oριi Qoiτηoηg oε τιiξειg τηg δεuτερoβιiΘμιαg εκπαiδευoηg ατo εξωτερικ6 εwoo6ιπαι
τdξειg αιπ(oτoι1εq τηq δευτερoβιiΘμιαq εκπαtδευoηg τoυ εκπ/κo0 ouoτliματoξ τηξ Ελλιiδαq και γ( αυτ6
απαιτεiται Bεβα[ωoη αvτιατoι1iαg τιiξεωv δευτερoβιiΘμιαg εκπα(δευσηζ oτo .μ..ρικ6 με τιq τιiξειg
δευτερoβιiΘμιαg εκπαiδευoηq ατηv Eλλιiδα απ6 τηv Aυτoτελιi Διε6Θυνoη Παιδεiαq oμoγεvλv,
Διαπoλιτιoμικfg Eκπαiδευσηξ, Ξ€vωv και Mειovoτικιilv Σ1oλεiωv τoυ Yπoυρyεioυ Παιδεiα9 Eρευvαq και
Θρηoκευμιiτωv li απ6 τιq ΔιευΘ6voειq ΔευτερoβιiΘμιαg Eκπαtδευoηg τηg ημεδαπris ]i απ6 Συιπovιoτ€q
Eκπαiδευoηq τωv EΜηvικΦv διπλωματικιbv και πρoξεvικιbv αρ1ιbv τoυ εξωτεfικo0.
BεβαιΦoειq αvτιατoι1[αg τdξεωv δευτερoβdΘμιαq εκπα[δεUσηq αro εξωτερικ6 με τιq τdξειg δευτερoβdθμιαq
εκπαiδευoηξ οτηv EMdδα, δεv απαιτo0ιπαι για τoυq υπoι|ηQ[oυg πoυ €1oυv $oιτ{oει oε δημ6οια o1oλε[α
τηg δευτερoβαΘμιαs εκπα[δευοηq τηq Kυπριακ{q δημoκρατ[αq, τα oπolα ε[vαι ιo6τιμα πρoξ τα αvτ[αεoι1α
o1oλε[α τηq ημεδαπιjg.
4) Στηv περirπωoη πoυ η πλrjρηg Qo[τηoη τωv δ0o (2)τελευτα[ωv ετΦv €γιvε αrηv EΜdδα, απαιτε[ται

απαρα[τητα και βεβαtωoη τoυ Λυκε[oυ απoQo[τησηξ πoυ λειτoυργε[ αrηv EMιiδα, απ6 τηv oπolα vα
πρoκ0rπει o αρ1ικ69 τρ6πoq εγγραΦηζ τoυ ιJπoΦηΦ[oυ ατo Λ0κειo αυτ6 και τo qoλεlo πρo6λευoι]g τoυ

5) Bεβαiωοη τηg oικε[αg διπλωματικric αρx]is τηq 1Φραg μαq η αλλo επloημo €γγραQo, απ6 τo oπoio vα
πρoκ0πτει 6τι o 6vαq τoυλd1ιατov τωv γoν6ωv τoυ υπoι|.lη$(.oυ ε[vαι EΜηvικ{g καταγωγf g και
βεβα[ωoη τηg oικε[αq διπλωματικric αρxriq τηq 1Φραq απ6 τηv oπolα vα πρoκ0πτει 6τι εivαι μ6vιμog
κdτoικog εξωτερικo0 επi δ0o (2)τoυλd1ιαcov €τη κατd τηv τελευταiα δεκαετ[α πριv απ6 τηv υπoβoλr]
τηq α[τηoηq τoυ υπoι|.lηsloυ

6} Yπε0Θυvη δι{λωoη 6τι καv€vαg απ6 τoug δ0o τoυq γovεξ δεv εivαι υπιiMηλoq τoυ Eλληvικo0
κρdτoυq απooπαoμ€voζ σε ελληvικli δημ6oια υπηρεoiα ατo εξωτερικ6 { oε ΔιεΘvri oργαvιoμ6
αrov oπoio μετ€1ει και η Eλλdδα. Σε περiπτωoη διαζευγμ€vωv γov€ωv ιi Θαvdτou τoυ εv6g εκ τωv
δ6o γov€ωv η μ6vιμη κατoικ(α αvατρ€1ει ατov γov€α πou διαμ€vει σto εξωτερικ6 αvεξιiρτητα
απ6 τηv καταγωγli τoυ.

7} Bεβαlωoη πλriρoυq Qoiτηoηg oε 6λε9 τιq τdξειq τoυ Λυκε[oυ τoυ lερo0 Koιvo0 τoυ Παvdγιoυ TαQoυ
lερoooλ0μωv και τηζ τελευταiαg τoυλd1ιατov ταξηq τoυ oικεloυ Γυμvαoloυ τηg Πατριαρ1ικriq Σ1oλriq ΣιΦv
(η βεβαi.ωoη αυτιi ιq10ει απoκλειoτικd για τoυq κατ61oυ9 απoλuτηρloυ τoυ oμιi.lvυμoυ Λυκε[oυ).

8) Yπε0θυvη Δι]λωoη 6τι o υπoιp{sιoq δεv €1ει απoκτr]oει rπυ1[o TριτoβαΘμιαg Εκπα[δευoηξ τηζ EΜαδαq
με τιg ειδικ€q κατηγoρ[εg τωv Eλλrivωv τoυ εξωτερικo0 και τωv oμoγεvΦv Yπoτρ6Qωv.

Eπιoημαlvεται 6τι ατηv iδια κατηγoρ(α υπαγowαι και τα τθκvα EΜηvωv τoυ Εξωτερικo0 πoυ κατ€1oυv
απoλυτηριo Λυκε[oυ τηq Kυπριακιjq Δημoκρατlαg ατηv K0πρo και $1oυv πλιiρη $oiτηoη oε τoυλιi1iλov
τ€ooεριq (a) τdξειq B/θμιαg Eκπ/οηq oε ξθvo ι! εMηvικ6 o1oλε[o πoυ λειτoυργεi αro Eξωτερικ6' Για τoυg εv
λ6γω υπoι.|.lηQ[oυg, τα δικαιoλoγητικα πoυ απαιτoOvrαι πρoκειμ€vou vα υπα1Θo0v στηv αvωτ6ρω ειδικri
κατηγoρfα ε(vαι τα πρoαvαQερ6μεvα εκτ6q τωv βεβαιιiloεων με τηv αριΘμητικη Evδειξη (3) και (a). Avri
αυτιbv, πρoβλ€πowαι oι ακ6λoυΘεq βεβαιΦoειq :
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ο Bεβαlωoη τoυ oικεloυ o1oλε[oυ επικυρωμ€vη απ6 τηv αρμ6δια εκπαιδεuτικli αρxιi απ6 τηv oπolα vα
πρoκ0πτει η πλriρηq $olτηoη τoυ υπo$ηQ[oυ αrηv τελευτα[α τdξη Λuκεloυ τηq Kυπριακrig Δημoκρατlαq
αrηv K0πρo και σε τ€ooεριg (4) τdξειc ΔευτερoβαΘμιαg Eκπα[δευσηξ ατo εξωτερικ6, καΘΦq και τo αιπ[ατoι1o
θτog Qo[τηoηζ για καΘε τdξη.
o H δoiτnon για τηv εΦαρμoγη τηξ διdταξηq αυτflq Θεω.oεiται πλιionc 6ταv ,o uαΘnτfi,c

παoακoλo0Θnoε τα uαΘηματα τnc αrπiαιoιγnc τιi€nc απ6 τn,v €vαotn τoυ δι6ακτικo6 €τoυc και καΘ' 6λn τn+
διιioκειιi τoυ.. H πρoUπ6Θεoη αυτr! πληρo0ται και σrιζ περιrπΦoειg πoυ o μαΘητrig 6καvε εγγραΦri ατηv
αvιloroι1η τdξη τo αργ6τερo μ€xρι 31 oκτωβρioυ.
'oπoυ γivεται αvαQoρd $oiτηoηq oε τ&ξειq τηg δευτερoβιiΘμιαg εκπαiδεuoηg oτo εξωτερικ6 εwoo0ιπαι
τdξειg αιπ[αroι11εg τηg δευτεροβιiθμιαq εκπαiδευoηg τoυ εκπ/κo0 oυoτιiματoξ τηξ Eλλιiδαg και γι' αυτ6
απαιτεiται Bεβαiωoη αvτιoτoι1lαq τdξεων δευτερoβιiΘμιαg εκπα[δευσηξ oτo εξωτερικ6 με τιq τιiξειg
δευτερoβdΘμιαq εκπαiδευoηξ στηv Eλλdδα απ6 τηv Aυτoτελri Διε0θυvoη Παιδεlαq oμoγεvιbv,
Διαπoλιτιoμικriζ Eκπα[δευσηξ, Ξ€vωv και MειovoτικΦv Σ1oλεiωv τoυ Yπouργεioυ Παιδεiα9 Eρευvαg και
Θρηoκευμdτωv ιi απ6 τιg ΔιευΘΦνoειq Δευτερoβ&Θμιαg Εκπαiδευοηq τηg ημεδαπιiq ]i απ6 Συrπovιoτ€q
Eκπαiδεuoηq τωv EΜηvικΦv διπλωματικΦv και πρoξεvικΦv αρ1Φv τoυ εξωτερικo0.
. Bεβα[ωoη τηq αρμ6δια9 εκπαιδευτικlic ]i διπλωματικ{g αρχηξ τηg oικεlαq χΦραξ, απ6 τηv oπoiα vα
πρoκ0rπει 6τι τo πρ6γραμμα οπoυδιi:v πoυ ακoλoυΘεf τo o1oλε[o απoQolτηαηg ε[vαι πρ6γραμμα oπoυδΦv
λυκεiωv τηg Kυπριακ{g Δημoκρατ[αg και 6τι o τ[τλog Δευτερoβdθμιαq Eκπαiδευoηξ πoυ κατ61ει o
υπoι.|.lri$ιog τoυ παρ61ει τη δυvατ6τητα ειoαγωγrig oε Πανεπιατriμια τηq Kιiπρoυ.

κAτHroPtA 2: TEKNΩN EΛΛHNΩN YπAΛΛHΛΩN AΠOΣΠAΣMENΩN ΣΕ EΛΛHN|κEΣ ΔHMOΣιEΣ γπHPEΣ!ΕΣ
ΣTo EΞΩTEPlκo Η',ΣE ΔtEΘNElΣ oPΓANtΣMoγΣ ΣτoγΣ oΠoloγΣ MEτExEl κAI H EΛΛAΔA, AΠoΦolτΩN
EΛΛHN!κΩN ΛYκE|ΩN
1) T[τλoq απ6λυoηg ΔευτερoβαΘμιαq Εκπα[δευσηξ.
2) Tρειg (3) ΦωτoγραQ[εq τ0πoυ ααιυvoμικr]q ταυτ6τητα9
3) Bεβα[ωoη τoυ oικεioυ α1oλε[oυ επικυρωμ€vη απ6 τηv αρμ6δια εκπαιδευτικιi αρxli, απ6 τηv oπolα να

πρoκ0πτει η πληρηξ $oiτηoη τoυ υπoι|.rηQ[oυ ατιg δ0o (2) τελευτα[εg ταξειq ΔευτερoβαΘμιαq
Eκπα(.δευoηg αro εξωτερικ6 ri oε τρειq (3)τ&ξειg ΔευτερoβdΘμιαq Eκπα[δευσηξ αro εξωτερικ6, καΘΦq
και τo αyτiατoι1o 6τoq Qo[τηoηg για καΘε τdξη.

H Φolτnon για την εQαρμoγf τηg διαταξηg αυτ{g Θεωoεiται πλfonc 6ταv o uαΘnτιic παoακoλoOΘnoε
τα μαΘιiuατα τnc αιπioτoιγnc τιitnc απ6 τnv βvαo[n τoυ διδακτικo0 €τoυc και καΘ' 6λn τn διιioκειιi τoυ. H

πρotlπ6Θεoη αυτιi πληρo0ται και ατιg περιrπιi.lσειξ πoυ i) o μαΘητriq €καvε εγγραΦri ατηv αιπ[ατoι1η ταξη τo
αργ6τερo μθxρι 31 oκτωβρloυ και για τιq 1Φρεg τηξ N. AQρικr]g, τηq Aυατραλlαg και τηg Λατιvικ{g Aμερικιig

μ6pι τ€λoq Φεβρoυαρioυ. ii) o μαθητηq 6κανε εγγραΦri oτην αvτiατoι1η ταξη τo αργ6τερo μ€xρι 30

Νoεμβρ[oυ. H ii πρoυπ6Θεoη α$oρα μ6vo ατα τθκvα εκπαιδευτικΦv A/θμιαq η B/Θμιαq Εκπαlδευoηq πoυ
απooπdατηκαv oε EΜηvικα α1oλε[α τoυ εξωτερικo0 με τηv πρoUπ6Θεoη 6τι η καΘυαc€ρηoη τoπoΘ6τησηξ
τωv εκπαιδευτικΦv oQελεται σε υπηρεσιακo0q λ6γoυq.

H παραπdvω πρo0π6Θεoη τηg πλrjρoυq $olτηoηq Θεωρεfται 6τι πληρo0ται θαrω και αv διακ6πηκε για
υπηρεσιαKo0q λoγoυq i θληξε η απ6oπαoη τoυ γovθα αro εξωτερικ6 κατα τη διαρκεια τoυ τελευταtoυ €τoυg
εκπληρωoηg τηg πρoUπ6Θεoηg Qo[τηoηq τoυ υπor.pηQfoυ oε o1oλε[o τoυ εξωτερικo0. Στηv περlrπωoη αυτη o
υπoι|lηQιoq πρ€πει vα 61ει rιληρη Qolτηoη τoυλα1ιατoν oε δ0o τdξειq δευτερoβdΘμιαξ εκπα[δεUσηξ €ατω και
αv διακ6πηκε η Qo[τηoι\ τoυ κατα τη διdρκεια τηq τελευταi.αg απ6 τιg τρε[g ταξειq και σε κ&Θε περ[πτωoη

μετα απ6 τo πριi;τo τρ[μηνo τoυ α1oλικo0 €τoυg.

oπoυ γivεται αvαQoρ& Qoiτηoηg oε τdξειζ τηg δεuτερoβιiΘμιαq εκπαiδευoηξ σro εξωτερικ6
εwoo0ιπαι τdξειq αrπ[ατoι1εq τηq δευτερoβdιΘμιαq εκπαiδευoηq τoυ εκπ/κo0 ouατ(ματoξ τηζ Eλλιiδαg και
γc αυτ6 απαιτεiται Bεβαiωoη αvτιατoι1[αq τdξεωv δευτερoβιiΘμιαq εκπαiδευσηξ oτo εξωτερικ6 με τιq
τιiξειq δευτερoβ&θμιαg εκπαiδευσηξ ατηv Eλλιiδα απ6 τηv Aυτoτελti Διειiθυvoη Παιδεiαg oμoγεvΦv,
Διαπoλιτιoμικ{q Eκπαiδευσηζ, Ξ€vωv και MειovoτικΦv Σ1oλεiωv τoυ Yπoυργεioυ Παιδε(αg,'Ερευvαg και
Θρηoκευμdτωv li απ6 τιq Διευθ0voειg Δευτερoβdθμιαq Eκπαiδεuoηg τηq ημεδαπriq 'i 

απ6 Συπovιατ€ξ
Eκπαiδευoηg τωv EMηvικΦv διπλωματικΦv και πρoξεvικΦv αρ1Φv τoυ εξωτερικo0.



AΔA: 7ΣΛ14653ΠΣ-BoM

Bεβαιιi.toειg αvιιατoι1[αg ταξεωv δευτερoβdθμιαg εκπαlδευσηξ ατo εξωτερικ6 με τιq τdξειq δευτερoβΦΘμιαq

εκπαlδευoηξ σrηv EΜαδα, δεv απαιτoOvται για τoυg υπoι.pη$[oυg πoυ €1oυv Qoιτlioει oε δημ6oια o1oλεlα

τηg δευτερoβdΘμιαq εκπαlδευoηq τηg Kυπριακι]g δημoκρατ[αg, τα oπoiα ε[vαι ιo6τιμα πρoζ τα αvτ[cπoι1α

α1oλεiα τηg ημεδαπrjq.
4) Bεβαi'ωoη τηg oικεlαq διπλωματικriq αρxriq τηq 1Φραg μαξ απ6 τηv oπoiα vα πρoκ0rπει τo 1ρovικ6

διdατημα πoυ o dvαg τoυλα1ιαιov τωv γoνθωv τoυ υπoι|lηQ[oυ r\ταv απooπαoμ€voξ σε E}ιληvικ;i

Δημ6οια Yπηρεo[α αεo εξωτερικ6 rj οε ΔιεΘvιi oργαvιoμ6 ατov oπolo μετθ1ει και η E},i'αδα

5) Bεβαiωoη τηq Γεvικιjq Γραμματε[αg Aθλητιoμo0 (ιo10ει απoκλειατικα και μ6vo για μαθητθq - αΘλητθg

πoυ δεν υπoβdΜoυv τηv αvωτ€ρω (4} Bεβα(.ωoη) απ6 τηv oπoiα vα πρoκ0πτει η συμμετo1f τoυ

μαΘητ:j_αΘλητri oε ατdδιo πρoετoιμασ[αq με τηv πρooλυμπιακrj oμαδα τηq EΜdδαξ σε πρoπovητικd
κ€vrρα τoυ εξωτερικo0 κατα τη διdρκεια Φoiτηο{q τoυ σrιξ δ0o (2) τελευταiεg ταξειq τoυ Λυκεioυ

6) Yπε0Θυvη Διiλωoη 6τι o υπoι|l{$ιog δεv €1ει απoκτ{oει rπυ1[o Τριτoβιiθμιαq Εκπαiδευoηζ τηζ Eλλιlδαq

με τιg ειδικ€q κατηγoρlεg τωv EMιjvωv τoυ εξωτερικo0 και τωv oμoγεvΦv Yπoτρ6Qωv.

κAτHΓoPlA 3,4,5: EMHΝΩN AΠoΦolτΩN ΞENΩN ΣxoΛElΩN noγ ΛΕlToγPΓoYN πo EΞΩTEP!κO

1) Tiτλoc απ6λυoηζ Δευτερoβαθμιαq Eκπαiδευσηζ.
Πρoooχιi: Στηv περiπτωση πoυ ατov τ[τλo απ6λυoηq τoυ υπoι}ηQio'υ δεv αvαγρdQεται αριΘμητικd o μ€ooq
6ρoq ri η αvαλυτικli βαΘμoλoγ(α τωv μαΘημdτωv τηg τελευτα[αg τdξηq και η βαΘμoλoγικri κλ[μακα, o

uπoι}{$ιoq Θα πρ€πει vα υπoβαλει και βεβαiωση τoυ Λυκε[oυ ατηv oπo(α αvαγρdΦoιπαι o μ€ooq 6ρoq .i η
αvαλυτικri βαΘμoλoγiα τωv μαΘημdτων τηξ τελευτα[αq ταξηξ, τo ελιi1ιoτo και τo μ€γιαro τηq βαΘμoλoγικιjg
κλlμακαξ, τα επιμ€ρoυg διααιr\ματα, καΘΦξ και η απαιτoOμεvη ελ&1ιαιη βαΘμoλoγlα για τηv απ6ιαηoη τoυ

τiτλoυ απ6λυoηζ.
2) Tρειq (3) ΦωτoγραQ[εg τ0πoυ αατυνoμικ{q ταυτ6τηταq

3} Πιατoπoιητικ6 oικoγεvειακ{g κατ&αταoηg απ6 δriμo τηq 1Φραg μαg απ6 τo oπo[o vα πρoκ0πτει 6τι o

6vαg τoυλα1ιcπov των γov6ωv ε[vαι εMηvικrjq καταγωγηg. Σε περlπτωση πoυ δεν υπαρ1ει oικoγεvειακli

μερiδα αrην Ε}'λαδα, υπoβdΜεται βεβαiωoη τηg oικεlαq διπλωματικι]ξ αρχ'iξ τηq 1Φραg μαq i d}'λo

επiοημo θγγραΦo απ6 τo oπoio vα πρoκ0τπει η εΜηvικ{ καταγωγ{ τoυλdι1ιαcov τoυ εv6g εκ τωv δ0o

γovθωv.
4) Bεβα[ωοη τηg oικεlαq διπλωματικiq αρxΙiq τηg 1Φραq μαg, απ6 τηv oπoiα vα πρoκ0rπει 6τι o €vαg

τoυλφ1ιατov τωv γoν6ωv τoυ υπo$η$ioυ κατoικo0σε και δι6μεvε μ6vιμα αrη 1Φρα $o[τηoηg τoυ

υπoι.pη$ioυ τoυλd1ιατov δ0o (2) 1ρ6vια κατd τηv τελευτα[α πειπαετiα (5) πριv τηv απo$o[τηση τoυ

υπoι.pηQloυ απ6 τo λ0κειo. Για τηv €κδooη τηg βεβαlωoηg μ6vιμηq κατoικlαg αro εξωτερικ6, oι
υπoιpri$ιoι oQελoυv vα πρoσKoμlooυv oποιoδr|πoτε €γγραQo τoυg ζητηΘεi απ6 τηv oικε[α διπλωματικli

αρχ]i τηζ xΦραq μαζ. Σε περ[τπωoη πoυ η oικε[α διπλωματικιi αρχri τηξ χΦραξ μαq δεv δ0vαται vα

1oρηγιioει βεβα1ωoη κατoικiαq και μ6vιμηq διαμov{q oε γov€α υπoι!ηQ[oυ, ξ€vo υπliκoo, o γov€αg
δ0vαται vα πρoσκoμloει oπoιoδ{πoτε &λλo €γγραΦo απ6 επioημη αρχη η Φoρ€α τηg 1Φραg τoυ, πoυ Θα

πιατoπoιεl τηv κατoικ[α και τη μ6vιμη διαμovrj τoυ

5) Bεβαi.ωoη τηq αρμ6δια9 εκπαιδευτικrjq η διπλωματικηg αρχηζ τηq oικεlαq χΦραξ, απ6 τηv oπo[α vα
πρoκ0πτει η χωρα τηg oπo[αq τo πρ6γραμμα oπoυδΦv ακoλoυθε[ τo o1oλε[o απoQoiτηoηg και 6τι o

τlτλoq ΔευτερoβdΘμιαq Eκπα('δευσηξ πoυ κατ61ει o υπoι.briQιoq τoυ παρ€1ει τη δυvατ6τητα ειoαγωγ{q
oε Παvεπιατliμια τηζ χΦραq αυτηq .

6) Bεβαi.ωoη τoυ α1oλεioυ $olτηoηq απ6 τηv oπoiα vα πρoκOπτoυv oι ταξειq πoυ Qo[τηoε αro o1oλε[o

αυτ6 με rτληρη Qolτηoη και τα αvr[ατoι1α o1oλικd €τη Qolτηoηg για καθε τdξη. oπoυ γ[vεται ανα$oρα

$otτηoηq oε ταξειq τηg δευτερoβαΘμιαq εκπαiδευoηξ αro εξωτερικ6 εwoo0wαι τdξειq αvrlατoι1εq τηg

δευτερoβαΘμιαq εκπαlδευσηξ τoυ εκπ/κo0 oυαcιjματog τηg E}λαδαq και γι' αυτ6 απαιτε[ται Bεβα[ωoη

αvτιατoι1[αg ταξεωv δευτερoβαΘμιαg εκπα[δευσηξ αro εξωτερικ6 με τιq ταξειg δευτερoβdθμιαq
εκπαlδευoηξ σηξ στηv Ελλαδα απ6 τηv Aυτoτελ{ Διε0Θυvοη Παιδεiαq oμoγεvΦv, Διαπoλιτιoμικ{q
Eκπαiδευoηg, Ξ€vωv και Mειovoτικι.bv Σ1oλε[ωv τoυ Yπoυργε[oυ Παιδε[αg,'Eρευvαg και
Θρηoκευματωv 11 απ6 τιq Διευθ0voειq Δευτερoβdθμιαq Eκπα[δευoηq τηg ημεδαπr\g { απ6 Συvτovιατ€g

Εκπα[δευoηg των EMηvικΦv διπλωματικΦv και πρoξεvικΦv αρ1Φv τoυ εξωτερικo0.
BεβαιΦoειq αvτιαcoι1lαg ταξεωv δευτερoβαΘμιαq εκπα[δευσηξ ατo εξωτερικ6 με τιq τdξειg

δευτερoβαθμιαξ εκπαiδευσηξ ατηv Ελλdδα, δεv απαιτo0wαι για τoυg υπoι|.rηQloυq πoυ θ1oυν Qoιτ{oει
oε δημooια α1oλεiα τηq δευτερoβαΘμιαq εκπαiδευoηg τηg Kυπριακ{q δημoκρατiαg, τα oπolα ε(vαι
ιo6τιμα πρoξ τα αvτtατoιχα α1oλε[α τηq ημεδαπiζ.
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Η Φoiτnon για τηv εQαρμoγι] τηζ διdταξηg αυτrig Θεωoεtται πλιionc 6ταv o uαΘnτιic
παoακoλoιiΘnoε τα uαΘ:iuατα τnc αιπ[αroιγnc τιi€nc απ6 τnν €vαo€n τoυ διδαπικo0 €τoυc και καΘ'6λn τn

Θι&oκει& τoυ. H πρo0π6θεoη αυτr! πληρo0ται και (πιξ περιrπΦoειq πoυ i} o μαΘητιjg θκαvε εγγραΦi αcηv
αvτiατoι1η τιiξη τo αργ6τερo μθxρι 31 oκτωβρloυ και για τιg 1Φρεq τηξ N. A$ρικflq, τηq Aυατραλiαq και τηg

Λατιvικlig Aμερικι]g μ€1ρι τθλog Φεβρoυαρ[oυ' ii) o μαΘητιis θκαvε εγγραΦi αrηv αιπ[αεoι1η τdξη τo
αργ6τερo μ€xρι 30 Noεμβρ[oυ. H ii πρo0π6Θεoη αQoρα μ6vo αrα τ€κνα εκπαιδευτικιilv A/Θμιαg i B/Θμιαg
Eκπαiδευoηξ πoυ απooπααεηκαv σε EMηvικα o1oλε[α τoυ εξωτερικo0 με τηv πρoιjπ6Θεoη 6τι η
καΘυατ€ρηoη τoπoΘ€τηoηζ τωv εκπαιδευτικΦv oQεfλεται σε υπηρεσιακoOq λ6γoυ9
7) Bεβα[ωoη απ6 τηv Aυτoτελ{ Διε0Θυνoη Παιδε[αq oμoγενΦv, Διαπoλιτιoμικηg Eκπα[δευoηg, Ξ€vωv

και Mειoνoτικιilv Σ1oλεiωv τoυ Yπoυργεioυ Παιδε[αg,'Eρευvαg και Θρηoκευματωv ιi απ6 τιq
ΔιευΘ0voειg Δευτερoβαθμιαζ Eκπα[δευσηζ τηg ημεδαπr]q ri απ6 τoυq Συvτovιoτ€g Eκπα[δευσηζ τωv
ΕΜηvικΦv διπλωματικΦv και πρoξεvικΦv αρχΦv τoυ εξωτερικo0, απ6 τηv oπolα vα πρoκ0πτει η
αwιατoι1iα τoυ τ[τλoυ Γενικιig Δευτερoβαθμιαq Eκπα[δευσηq τηg αλλoδαπrjg με τo απoλυτ{ριo τoυ
Γεvικo0 Λυκεioυ τηq ημεδαπηq και η αvαγωγr] τηg βαΘμoλoγlαq αυτo0 αrηv εικoo&βαΘμη κλ[μακα. Av

η κλiμακα βαΘμoλoγlαq τoυ ξ€voυ εκπαιδευτικo0 oυατriματog ε[vαι εικooαβαΘμη, τ6τε απαιτε[ται μ6vo
η βεβαiωοη αιπιατoι1iαq τoυ τ[τλoυ' BεβαιΦoειq αιπιocoι1lαq Γεvικηq Δευτερoβdθμιαq Eκπα[δευσηξ
τηq οι}.λoδαπriq με τo απoλυτηριo τoυ Γεvικoιi Λυκε[oυ τηg ημεδαπljg δεv απαιτoιivται για τoυζ
υπoι!η$[oυq κατ61oυg τ[τλωv δημoolωv o1oλεfωv τηg δευτερoβdΘμιαq εκπα[δευoηg τηq Kυπριακrig
δημoκρατ[αg, τα oπoiα ε[ναι ιo6τιμα πρoξ τα αvτ[ατoι1α o1oλεfα τηq ημεδαπriq. Για τ(τλoυq
Δευτερoβ&Θμιαg Tεpικιiq Eπαγγελματικrig Kατdρτισηζ τηζ αMoδαπ{q απαιτεiται η αvcιατoι1[α
αυτΦv και η θκδooη βεβαlωoηg ιooτιμlαg απ6 τov Ε.o.Π.Π'E.Π. (EΘνικ6q oργαvιoμ6g Πιαroπolηoηq
Πρoo6vrωv - Δ/voη Πιατoπo[ηoηq Πρoo6vτωv, Tμriμα EΘvικoθ Πλαιoloυ Πρoo6vτωv: Λεω$6ρog
EΘνικιig Avrιατdoεωc,4!, !4234 N' lωv[α. TηλθQωvα επικoιvωvlαg: 210- 27o9t06,27o97o9,2709t7t,
Fax: 210- 27o9t42' και στη oυv€1εια αvαγωγrj τηg βαΘμoλoγiαg αυτιi:v απ6 τηv Aυτoτελ{ ΔιειiΘυvoη
Παιδε[αg oμoγεvιbν, Διαπoλιτιoμικηq Eκπαiδευoηg, Ξ€vωv και MειovoτικΦv Σ1oλεiωv τoυ
Yπoυργεioυ Παιδε[αg,'Eρευvαg και Θρηoκευματωv li απ6 τιq Διευθ0vοειg ΔευτερoβdΘμιαq
Eκπα[δευoηg τηq ημεδαπic ri απ6 τoυg Συιπovιαrθq Eκπα[δευσηξ τωv EΜηvικιilv διπλωματικΦv και
πρoξεvικΦv αρ1Φv τoυ εξωτερικo0.

8) Yπειiθυvη Δrjλωoη τoυ N.1599/7986 6τι o υπoι}ιjQιog δεv €1ει απoκτr!σει και απoλυτ{ριo ΕΜηvικoO
Λυκε[oυ πoυ λειτoυργεi ατo εoωτερικδ { αco εξωτερικ6 ιi αιπtαroι1oυ ξ€voυ o1oλε[oυ πoυ λειτoυργε[ αro
εoωτερικ6'
9) YπειiΘυvη Δriλωoη 6τι o υπoι|,l{Qιoq δεv €1ει απoκr{oει πτυ1io TριτoβιiΘμιαq Eκπα[δευoηξ τηζ EΜdδαg με
τιc ειδικdζ κατηγoρlεq τωv EΜf vωv τoυ εξωτερικo0 και τωv oμoγεvΦv Yπoτρ6Qωv.


