


Προυποθέσεις: 
α) ο ένας εκ των γονέων του υποψηφίου Έλληνας και να διέµενε µόνιµα στο εξωτερικό τουλάχιστον  2 πλήρη έτη την τελευταία δεκαετία
β) ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει τα 2 τελευταία έτη σε Ελλ. Λύκειο εξωτερικού ή τις 4 τάξεις ∆Ε σε Ελληνικό ή ξένο σχολείο εξωτερικού ή
γ) ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει τα 2 τελευταία έτη σε Λύκειο της Κύπρου ή τις 4 τάξεις ∆Ε σε Ελληνικό ή ξένο σχολείο εξωτερικού
Σηµείωση: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύει µόνον η προϋπόθεση του εδαφίου β

Προυποθέσεις: 

Αρχαία Ελληνικά  (Χ 1,7) Αρχαία Ελληνικά  (Χ 1)
Ιστορία (Χ 1,3) Ιστορία (Χ 1)
Νεοελληνική Γλώσσα (Χ 1) Νεοελληνική Γλώσσα (Χ 1)
Λατινικά (Χ 1) Βιολογία Γενικής Παιδείας (Χ 1)

I. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ III. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ& ΖΩΗΣ

Σηµ.: Τα Ειδικά Μαθήµατα υπολογίζονται , εφόσον >10, µε συντελεστή 1,5
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

β) ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει πλήρως τα 2 τελευταία έτη σε Ελληνικό Λύκειο εξωτερικού ή 3 τάξεις ∆Ε σε Ελληνικό ή ξένο σχολείο εξωτερικού κατά τη 
διάρκεια της απόσπασης του γονέα

α) τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων του υποψηφίου να είναι αποσπασµένος στο εξωτερικό τουλάχιστον για 2 πλήρη ηµερολογιακά έτη µέχρι το τέλος του 
έτους αποφοίτησης

1. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (3%)

2. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦ. ΕΛ. ΛΥΚΕΙΩΝ (1%)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & Τ.Ε.Ι.

Αρχαία Ελληνικά (Προσανατολισµού)    
Ιστορία (Προσανατολισµού)    

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)       

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ > 35



Προυποθέσεις: 
α) ο ένας εκ των γονέων του υποψηφίου Έλληνας και να διέµενε µόνιµα στο εξωτερικό τα 5 από τα τελευταία 10 έτη
β) ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει τα 2 τελευταία έτη σε Ελλ. Λύκειο εξωτερικού ή τις 4 τάξεις ∆Ε σε Ελληνικό ή ξένο σχολείο εξωτερικού ή
γ) ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει τα 2 τελευταία έτη σε Λύκειο της Κύπρου ή τις 4 τάξεις ∆Ε σε Ελληνικό ή ξένο σχολείο εξωτερικού
Σηµείωση: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύει µόνον η προϋπόθεση του εδαφίου β

Προυποθέσεις: 

Φυσική (Χ 1,3) Φυσική (Χ 1)
Χηµεία (Χ 1) Χηµεία (Χ 1,3)
Νεοελληνική Γλώσσα (Χ 1) Νεοελληνική Γλώσσα (Χ 1)
Μαθηµατικά Προσανατολισµού (Χ 1,7) Βιολογία Προσανατολισµού (Χ 1,7)

II. ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ III. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Σηµ.: Τα Ειδικά Μαθήµατα υπολογίζονται , εφόσον >10, µε συντελεστή 1,5
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ > 35

Φυσική (Προσανατολισµού)   
Χηµεία (Προσανατολισµού)   

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)       

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & Τ.Ε.Ι.

2. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦ. ΕΛ. ΛΥΚΕΙΩΝ (1%)

1. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (3%)

β) ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει πλήρως τα 2 τελευταία έτη σε Ελληνικό Λύκειο εξωτερικού ή 3 τάξεις ∆Ε σε Ελληνικό ή ξένο σχολείο εξωτερικού κατά τη 
διάρκεια της απόσπασης του γονέα

α) τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων του υποψηφίου να είναι αποσπασµένος στο εξωτερικό τουλάχιστον για 2 πλήρη ηµερολογιακά έτη µέχρι το τέλος του 
έτους αποφοίτησης



Προυποθέσεις: 
α) ο ένας εκ των γονέων του υποψηφίου Έλληνας και να διέµενε µόνιµα στο εξωτερικό τουλάχιστον  2 πλήρη έτη την τελευταία δεκαετία
β) ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει τα 2 τελευταία έτη σε Ελλ. Λύκειο εξωτερικού ή τις 4 τάξεις ∆Ε σε Ελληνικό ή ξένο σχολείο εξωτερικού

γ) ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει τα 2 τελευταία έτη σε Λύκειο της Κύπρου ή τις 4 τάξεις ∆Ε σε Ελληνικό ή ξένο σχολείο εξωτερικού
Σηµείωση: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύει µόνον η προϋπόθεση του εδαφίου β

Προυποθέσεις: 

Μαθηµατικά (Χ 1) Μαθηµατικά (Χ 1,7)
Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΕΠΠ (Χ 1) Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΕΠΠ (Χ 1)
Νεοελληνική Γλώσσα (Χ 1) Νεοελληνική Γλώσσα (Χ 1)
Βιολογία Γ.Π. (Χ 1) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (Χ 1,3)

III. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ ΙV. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σηµ.: Τα Ειδικά Μαθήµατα υπολογίζονται , εφόσον >10, µε συντελεστή 1,5
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ > 35

β) ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει πλήρως τα 2 τελευταία έτη σε Ελληνικό Λύκειο εξωτερικού ή 3 τάξεις ∆Ε σε Ελληνικό ή ξένο σχολείο εξωτερικού κατά τη 
διάρκεια της απόσπασης του γονέα

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μαθηµατικά (Προσανατολισµού)    
Ανάπτυξη Εφαρµογών - ΑΕΠΠ  (Προσανατολισµού)    

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)       

α) τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων του υποψηφίου να είναι αποσπασµένος στο εξωτερικό τουλάχιστον για 2 πλήρη ηµερολογιακά έτη µέχρι το τέλος του 
έτους αποφοίτησης

1. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (3%)

2. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦ. ΕΛ. ΛΥΚΕΙΩΝ (1%)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & Τ.Ε.Ι.



Κατηγορίες υποψηφίων: 

Κατηγορίες υποψηφίων: 

Κατηγορίες υποψηφίων: 

Σηµειώσεις:
1. Όσοι απόφοιτοι κατηγοριών 3-4-5 επιθυµούν εισαγωγή σε Στρατιωτικές & Αστυνοµικές Σχολές εξετάζονται σύµφωνα µε κατηγορία 1 -2
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Ο τίτλος του Λυκείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήµια της Κύπρου.

4. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Πρ. Σπουδών Κύπρου (1,5%)

α) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, µε πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις 2 τελευταίες τάξεις σε Κυπριακό Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο της Κύπρου. Και ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου 
να κατοικούσε και να διέµενε µόνιµα στην Κύπρο τουλάχιστον 2 χρόνια κατά την τελευταία 5ετία πριν την αποφοίτηση.
β) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, µε πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις 2 τελευταίες τάξεις σε Κυπριακό Λύκειο ή ξένο σχολείο ∆Ε που λειτουργεί στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του, 
εφόσον ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία στην Κύπρο ή σε ∆ιεθνή Οργανισµό για τουλάχιστον για 2 πλήρη ηµερολογιακά έτη, τα οποία πρέπει να 
συµπληρώνονται µέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης.

Νεοελληνική Γλώσσα (>10) (Χ 2,5)

5. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Πρ.Σπουδών- εκτός ΕΕ (1%)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & Τ.Ε.Ι.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ (Χ 2,5)

δ) Ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και έχει φοιτήσει, µετά από χορήγηση υποτροφίας, κατόπιν διαγωνισµού, ως οικότροφος, τουλάχιστον στις 2 
τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. ∆εν απαιτείται η προϋπόθεση της κατοικίας και µόνιµης διαµονής του γονέα.
ε) Ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην και έχει πλήρη φοίτηση σε 5 τάξεις Β/θµιας Εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό µε διάρκεια 
κατοικίας και µόνιµης διαµονής στο εξωτερικό, του ενός τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου, τουλάχιστον 2 πλήρη ηµερολογιακά έτη κατά τη διάρκεια της 5ετούς φοίτησής του.

Ο τίτλος του ξένου Λυκείου ή του αντίστοιχου ξένου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήµια της χώρας αποφοίτησης

α) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει µε πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις 2 τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Και ένας τουλάχιστον των γονέων του 
υποψηφίου να κατοικούσε και να διέµενε µόνιµα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον 2 χρόνια κατά την τελευταία 5ετία, πριν την αποφοίτηση.
β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει φοιτήσει, µε πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις 2 τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης του γονέα του, εφόσον είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε ∆ιεθνή Οργανισµό για τουλάχιστον για 2 πλήρη ηµερολογιακά έτη, τα 
οποία πρέπει να συµπληρώνονται µέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης.
γ) Ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, µε πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη και σε 4 τουλάχιστον τάξεις ∆Ε σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο 
εξωτερικό. Και ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να διέµενε µόνιµα στη χώρα φοίτησης τουλάχιστον 2 χρόνια κατά την τελευταία 5ετία πριν την αποφοίτηση.

3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Πρ.Σπουδών-ΕΕ (1,5%)
α) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει τουλάχιστον τις 2 τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο εξωτερικού (πλήρης φοίτηση). Και τουλάχιστον ένας εκ των γονέων να κατοικούσε και να διέµενε µόνιµα 
στη χώρα φοίτησης τουλάχιστον 2 έτη την τελευταία 5ετία πρίν την αποφοίτηση
β) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει τουλάχιστον τις 2 τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο εξωτερικού (πλήρης φοίτηση) κατά τη διάρκεια απόσπασης του γονέα, εφόσον ο υποψήφιος είναι τέκνο 
αποσπασµένου Έλληνα υπαλλήλου στο εξωτερικό για τουλάχιστον για 2 πλήρη ηµερολογιακά έτη µέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης του υποψηφίου.
γ) Ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου του εξωτερικού µε πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη και σε 4 τουλάχιστον τάξεις ∆Ε σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Και ο 
ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέµενε µόνιµα στη χώρα φοίτησης τουλάχιστον 2 χρόνια κατά την 5ετία πριν την αποφοίτηση
δ) Ο υποψήφιος, που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και έχει φοιτήσει, µετά από χορήγηση υποτροφίας κατόπιν διαγωνισµού ως οικότροφος, τουλάχιστον στις δύο 
(2) τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο του εξωτερικού. ∆εν απαιτείται η προϋπόθεση της κατοικίας και µόνιµης διαµονής του γονέα.
ε) Ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ηµεδαπή και έχει πλήρη φοίτηση σε 5 τάξεις ∆Ε σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό µε διάρκεια κατοικίας και 
µόνιµης διαµονής στο εξωτερικό, του ενός τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου, τουλάχιστον 2 πλήρη ηµερολογιακά έτη κατά τη διάρκεια της 5ετούς φοίτησής του. Το ξένο σχολείο στην ηµεδαπή θα 
πρέπει να ακολουθεί ξένο πρόγραµµα σπουδών.
Το απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου να παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήµια της χώρας φοίτησης



∆ελφών∆ελφών 3 3 ΕυκαρπίαΕυκαρπία, 56429 , 56429 ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη

ΤηλΤηλ.. 2310 6807282310 680728

http://emphttp://emp--gate.eugate.eu, , info@empinfo@emp--gate.eugate.eu
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