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ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ο.Ε.Ε.Κ.                                                                    ΤΜΗΜΑ  
ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ                                                

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

ΓΙΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ   ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ   Ή   ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   ΤΙΤΛΩΝ   ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

 
1.      Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Αν πρόκειται για 
τίτλο που έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή υποβάλλεται επικυρωµένο φωτοαντίγραφο 
του ξενόγλωσσου τίτλου και επίσηµη µετάφραση από το Μεταφραστικό Τµήµα του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Προξενική Αρχή ή δικηγόρο ή από πτυχιούχους του 
τµήµατος Ξένων Γλωσσών-Μετάφρασης & ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. 

 
 
2.   Αναλυτικά και Ωρολόγια προγράµµατα σπουδών της Τεχνικής-
Επαγγελµατικής Σχολής του εξωτερικού ή της Ελληνικής Στρατιωτικής 
Σχολής από την οποία αποφοίτησε ο ενδιαφερόµενος. Τα ξενόγλωσσα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επικυρωµένη φωτοτυπία του ξενόγλωσσου 
πρωτοτύπου και σε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  
 Αντί αυτού του δικαιολογητικού, οι αιτούντες που έχουν αποφοιτήσει από 
Μέση Επαγγελµατική Σχολή της  Γερµανίας υποβάλλουν την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος (Gesellenbrief, Meisterbrief, Urkunde, Erlaubnis, κλπ.). 

 
 
3.    Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου της βασικής 
εκπαίδευσης, δηλαδή του σχολείου από το οποίο έπρεπε υποχρεωτικά να 
αποφοιτήσει ο ενδιαφερόµενος για να γίνει δεκτός και να φοιτήσει στην Τεχνική-
Επαγγελµατική Σχολή. Υποβάλλεται, όπως και τα προηγούµενα, σε επικυρωµένη 
φωτοτυπία του ξενόγλωσσου πρωτοτύπου και σε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα. 

 
 
4.      Απόδειξη καταβολής δέκα (10) Ευρώ στον αριθµό λογαριασµού Εµπορικής 
Τράπεζας 84237833. Αν πρόκειται για επανεξέταση καταβάλλεται το ποσό των 
δεκαπέντε (15) Ευρώ. Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση από 
παλιννοστούντες από ευρωπαϊκές πρώην ανατολικές χώρες µε ελληνική 
καταγωγή που αποδεικνύεται από δηµόσια έγγραφα, καταβάλλεται το ποσό των  
πέντε (5) Ευρώ και αν πρόκειται για επανεξέταση καταβάλλεται το ποσό των δέκα 
(10) Ευρώ. 

 
 
5.   Άδεια παραµονής αλλοδαπού όταν πρόκειται για αιτούντες που 
προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
6.        Συµπλήρωση της Αίτησης - Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν. 1599/86 και του 
Ερωτηµατολογίου που ακολουθούν (σελίδες 3 και 4). 
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Σηµειώνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία 
πρέπει να είναι: 
 
• επικυρωµένα µε σφραγίδα APOSTILLE    ή  
• θεωρηµένα για τη γνησιότητά τους από την αρµόδια Αρχή του 
Κράτους προέλευσης και επικυρωµένα για τη γνησιότητα της 
υπογραφής αυτού που υπογράφει, από ελληνική διπλωµατική αρχή 
στο εξωτερικό   ή 
 
• θεωρηµένα από διπλωµατική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα 
µε επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. 
 
 
 
* Υποσηµείωση: τα δικαιολογητικά που έχουν επικυρωθεί από διπλωµατικές 
αρχές των παρακάτω χωρών:  
 
Αυστρίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ηνωµένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ιταλίας, 
Λουξεµβούργου, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, Φινλανδίας, που 
εδρεύουν στην Ελλάδα, δεν χρειάζονται επικύρωση από το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Ελλάδος. 

 
 

 
∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α  

 
Τα υποβαλλόµενα σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικά δεν 
επιστρέφονται, αλλά παραµένουν στο αρχείο που τηρείται από το Τµήµα 
Ισοτιµιών. Στην Επιτροπή Ισοτιµιών επιφυλάσσεται το δικαίωµα να ζητεί µε 
έγγραφό της και άλλα εκτός από τα παραπάνω διευκρινιστικά στοιχεία.  
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ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ο.Ε.Ε.Κ.                                  ΤΜΗΜΑ  ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ                                                 

                                                                                                
                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Α Ι Τ Η Σ Η  -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ∆ΗΛΩΣΗ  
                              (άρθρο 8 Ν. 1599/1996) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 

Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986. 
                                                                                                                                 
ΠΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
             ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  (Ο.Ε.Ε.Κ.) 
             ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
             ΚΑΙ  ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ  ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
(συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

 
                            ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
 

                         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 
              ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 
ΟΝΟΜΑ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: 
 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή  
Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ: 
 

-ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
 
-Ο∆ΟΣ: 
 
-ΑΡΙΘΜΟΣ: 
 
-ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ: 

-ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1: 
 
-ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2: 
 
-ΚΙΝΗΤΟ: 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-mail): 

  

 

Παρακαλώ να µου χορηγηθεί ισοτιµία -  
κατάταξη  µε 
(σηµειώστε µε X στο κατάλληλο τετράγωνο) 
ΚΑΤΩΤΕΡΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  

ΜΕΣΗ  ΣΧΟΛΗ  ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ   

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  (Τ.Ε.Σ.)  

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  (Τ.Ε.Λ.)  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ  (Τ.Ε.Ε.) 
Α΄ ΚΥΚΛΟΥ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ  (Τ.Ε.Ε.) 
Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

 

µε  βάση  τα  δικαιολογητικά  και  τον  τίτλο   
σπουδών που προσκοµίζω, τα οποία έχουν 
εκδοθεί στ___   ______________________________
______________________________________ 
(αναγράφεται το κράτος στο οποία έχει εκδοθεί 
ο  τίτλος   σπουδών,   για   τον   οποίο  ζητείται 
η ισοτιµία – κατάταξη) 
ειδικότητας ________________________________________
_________________________________________________

(αναγράφεται η ειδικότητα όπως αναφέρεται  
στην επίσηµη µετάφραση του τίτλου σπουδών). 

  
 Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
  22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
  1) τα δικαιολογητικά που προσκοµίζω στον Ο.Ε.Ε.Κ. , προκειµένου να µου χορηγηθεί ισοτιµία – κατάταξη, είναι  
   γνήσια.  2) δεν µου έχει χορηγηθεί ισοτιµία ή κατάταξη από άλλη Υπηρεσία µε βάση αυτά τα δικαιολογητικά. 
  3) οι σπουδές µου πραγµατοποιήθηκαν  στ____   _______________________________________  (αναγράφεται  το 
  κράτος στον οποίο εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών που προσκοµίζεται και για τον οποίο ζητείται ισοτιµία – κατάταξη). 
  4) τα δηλούµενα στοιχεία στο παρόν έντυπο καθώς και αυτά που αναφέρονται στο ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί, 
  είναι αληθή.                                                                                                                  
                                                                                                                              Ο /  Η    Αιτ_____ 
 

 



 4 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ο.Ε.Ε.Κ.                                                                    ΤΜΗΜΑ  
ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ                                                

 
 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
 

(Συµπληρώνεται από τους ενδιαφερόµενους που πραγµατοποίησαν τις 
σπουδές τους στο εξωτερικό ή σε ελληνικές στρατιωτικές σχολές). 
 
1. Έχετε τελειώσει το ∆ηµοτικό Σχολείο; __________ . Αν ναι, σε ποια χώρα; 
_______________________________. Ποιο έτος; ________________ 
Πόσα χρόνια φοιτήσατε στο ∆ηµοτικό Σχολείο; ________________________ 
2. Έχετε Απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή Ενδεικτικό αποφοίτησης από τη 
Γ΄ Γυµνασίου εξαταξίου Γυµνασίου; _______________ . Αν όχι έχετε φοιτήσει 
καθόλου στο Γυµνάσιο και πόσα χρόνια; 
________________________________________________ 
3. Έχετε Απολυτήριο Λυκείου ή Στ΄ τάξης εξαταξίου Γυµνασίου; 
_____________ . Αν όχι, έχετε φοιτήσει καθόλου στο Λύκειο ή στις τρεις (3) 
τελευταίες τάξεις του εξαταξίου Γυµνασίου και πόσα ακριβώς χρόνια; 
______________________________________________________________ 
Ποιο χρόνο πήγατε στο Λύκειο; ____________________________________ 
4. Ο τίτλος σπουδών που έχετε ποιας ειδικότητας είναι; _________________ 
______________________________________________________________ 
5. Σε ποια χώρα αποκτήσατε τον τίτλο σας; ___________________________ 
______________________________________________________________ 
6. Πόσα χρόνια διαρκούσε η φοίτηση στη σχολή που τελειώσατε; __________ 
______________________________________________________________ 
7. Εσείς φοιτήσατε όλα τα χρόνια; ___________ . Αν όχι, πόσα χρόνια 
φοιτήσατε και γιατί; (απαντήστε επακριβώς) ___________________________ 
______________________________________________________________ 
8. Ποιο χρόνο γραφτήκατε στη σχολή αυτή; ___________________________ 
9. Η φοίτηση ήταν υποχρεωτική; ___________________________________ 
10. Στη σχολή αυτή γραφτήκατε κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων; _________ 
Αν ναι, σε ποια µαθήµατα δώσατε εξετάσεις; __________________________ 
______________________________________________________________ 
11. Για να γραφτείτε στη σχολή αυτή τι χρειαζόταν; Απολυτήριο ∆ηµοτικού ή  
Γυµνασίου, αποδεικτικό φοίτησης σε κάποιες τάξεις του Γυµνασίου ή πόσα 
χρόνια βασικής εκπαίδευσης; ______________________________________ 
______________________________________________________________ 
12. Η σχολή αυτή ήταν κρατική ή ιδιωτική; ___________________ . Αν ήταν 
ιδιωτική, δώσατε εξετάσεις σε κρατική επιτροπή για να αποκτήσετε τον τίτλο 
σας ή δεν προβλέπονταν εξετάσεις; (απαντήστε λεπτοµερώς και επακριβώς). 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
13. Με τον τίτλο που αποκτήσατε από την επαγγελµατική σχολή µπορούσατε 
να συνεχίσετε σπουδές σε άλλες Ανώτερες Σχολές ή στο Πανεπιστήµιο; 
(απαντήστε επακριβώς) __________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
                                               Ηµεροµηνία: ……………………………………….. 
                                                               
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή αιτούντος: ………………………………………..                                                                  
  

  


