
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 
 

Οι ειδικές κατηγορίες και οι προϋποθέσεις ένταξης σ' αυτές των Ελλήνων του 
εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι αυτές που αναφέρονται παρακάτω. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΛΥΚΕΙΩΝ 

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
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, να 
κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη 
κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του 
υποψηφίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας. Σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν μόνο οι 
προϋποθέσεις του εδαφίου β΄ που ακολουθεί. 

β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις 
δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε 
τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελληνικό ή 
αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. 

γ) Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού που 
κατέχουν απολυτήριο Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κύπρο και έχουν 
πλήρη φοίτηση σε τουλάχιστον τέσσερις (4) τάξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο ή 
ελληνικό 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 Ιεροσολύμων μετά από πλήρη 
φοίτηση σ’ όλες τις τάξεις του Λυκείου αυτού και εφόσον έχουν φοιτήσει και στην 
τελευταία τουλάχιστον τάξη του οικείου Γυμνασίου της Πατριαρχικής Σχολής Σιών. 
Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η προϋπόθεση α΄. 

Στην ειδική αυτή κατηγορία δεν μπορούν να υπαχθούν οι απόφοιτοι ελληνικών 
λυκείων τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες 
υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η 
Ελλάδα, οι οποίοι αποτελούν ξεχωριστή ειδική κατηγορία έστω κι αν πληρούν τις 
προϋποθέσεις της Κατηγορίας 1. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η΄ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 
ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 



Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
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: 

α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι Έλληνας υπάλληλος και 
να αποσπάστηκε σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή 
Οργανισμό στον οποίο μετέχει  και η Ελλάδα,    τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη 
ημερολογιακά έτη, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους 
αποφοίτησης για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που οι γονείς τους αποσπώνται 
κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. 

β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις 
δύο (2) τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο 
εξωτερικό ή σε τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια 
της απόσπασης του γονέα του. 

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 μαθητές-αθλητές, που συμμετείχαν σε στάδιο 
προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του 
εξωτερικού. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ - ΜΕΛΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) 

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει 
απολυτήριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών 
χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

α) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) 
τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί 
στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής 
‘Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να 
κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου τουλάχιστον 
δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του 
υποψηφίου από το Λύκειο. 

β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε 
Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο 
μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, ο 
υποψήφιος θα πρέπει να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο (2) 



τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί 
στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του. Σε περίπτωση 
που ο γονέας του υποψηφίου αποσπάται καθυστερημένα και για υπηρεσιακούς 
λόγους, σε Ελληνική  Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον 
οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, η 
απόσπαση του γονέα και επομένως η κατοικία και διαμονή του, πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, τα οποία πρέπει να 
συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης του υποψηφίου. 

γ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου 
Λυκείου  που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη και σε 
τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο 
εξωτερικό . Στην περίπτωση αυτή, ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου 
να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του υποψηφίου 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την αποφοίτηση 
του υποψηφίου από το Λύκειο. 

δ)Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος, που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου 
Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-
μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και έχει φοιτήσει, μετά από χορήγηση υποτροφίας 
ως οικότροφος, τουλάχιστον στις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο 
αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό. Η  υποτροφία θα πρέπει να έχει 
χορηγηθεί στον υποψήφιο από εκπαιδευτική αρχή ή επίσημο φορέα της αλλοδαπής, 
μέσω συμμετοχής του σε διαγωνιστική διαδικασία. Για τους υποψηφίους της 
περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η προϋπόθεση της κατοικίας και μόνιμης 
διαμονής του γονέα. 

ε)Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου 
σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας-
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πλήρη φοίτηση σε πέντε (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 δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη κατά τη διάρκεια της 
πενταετούς φοίτησής του. Το ξένο σχολείο στην ημεδαπή θα πρέπει να ακολουθεί 
ξένο πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πληροί τις 
νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει 
απολυτήριο Κυπριακού Λυκείου ή ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 
λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 



α) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) 
τελευταίες τάξεις σε Κυπριακό Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που 
λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου 
να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στην Κύπρο τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά 
την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο. 

β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε 
Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στην Κύπρο ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει 
και η Ελλάδα, ο  υποψήφιος θα πρέπει να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, 
τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Κυπριακό Λύκειο ή ξένο σχολείο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί το 
πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης  του γονέα του. Σε περίπτωση που ο γονέας του υποψηφίου αποσπάται 
καθυστερημένα και για υπηρεσιακούς λόγους, σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στην 
Κύπρο ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, η απόσπαση του 
γονέα και επομένως η κατοικία και διαμονή του στην Κύπρο, πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, τα οποία πρέπει να 
συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης του υποψηφίου. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5:  ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) 

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει 
απολυτήριο ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών 
χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

α) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) 
τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί 
στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον των γονέων του 
υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του 
υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την 
αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο. 

β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο Έλληνα υπαλλήλου που αποσπάται σε 
Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο 
μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, ο 
υποψήφιος θα πρέπει να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο (2) 
τελευταίες τάξεις σε ξένο Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί 
στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του. Σε περίπτωση 
που ο γονέας του υποψηφίου αποσπάται καθυστερημένα και για υπηρεσιακούς 



λόγους, σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον 
οποίο μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Σχολεία του εξωτερικού, η 
απόσπαση του γονέα και επομένως η κατοικία και διαμονή του, πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, τα οποία πρέπει να 
συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του έτους αποφοίτησης του υποψηφίου. 

γ) Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου 
Λυκείου  που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας 
που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλήρη φοίτηση στην τελευταία 
τάξη και σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις Β/θμιας Εκπ/σης σε ξένο σχολείο που 
λειτουργεί στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ο ένας τουλάχιστον των γονέων του 
υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στη χώρα φοίτησης του 
υποψηφίου τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5) πριν την 
αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο. 

δ)Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος, που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου 
Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας 
που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει φοιτήσει, μετά από χορήγηση 
υποτροφίας ως οικότροφος, τουλάχιστον στις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή 
σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί  στο εξωτερικό. Η υποτροφία θα πρέπει 
να έχει χορηγηθεί στον υποψήφιο από εκπαιδευτική αρχή ή επίσημο φορέα της 
αλλοδαπής, μέσω συμμετοχής του σε διαγωνιστική διαδικασία. Για τους 
υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η προϋπόθεση της κατοικίας και 
μόνιμης διαμονής του γονέα. 

ε)Στην ίδια κατηγορία υπάγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου ξένου 
σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας 
που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πλήρη φοίτηση σε πέντε (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 δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη κατά τη 
διάρκεια της πενταετούς φοίτησής του. Το ξένο σχολείο στην ημεδαπή θα πρέπει να 
ακολουθεί ξένο πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

 


