
 
 

  
                                          

 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                        

 
 
Να διατηρηθεί μέχρι  
            Βαθμός ασφαλείας 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
 
             Μαρούσι, 14-09-2015   
             Αριθ. Πρωτ. Φ1/143059/Δ2 
             Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
 
 
 
             
           1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης 
                 της χώρας (έδρες τους).  

ΠΡΟΣ:      2. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας  
                 (έδρες τους). 
            3.  Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της 

χώρας.(μέσω των οικείων Δ/νσεων). 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Θέμα : «Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην                            
                Ελλάδα». 

           Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. Φ7/1589/138056/Δ1/04-09-2015 εγκυκλίου με θέμα «Διαβίβαση 

Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο ‘’Τροποποίηση 

Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας’’» και προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης να εκδώσουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης, οι Διευθύνσεις Σπουδών, 

Προγραμμάτων  και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η 

Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ παρέχουν με την παρούσα εγκύκλιο 

διευκρινιστικές οδηγίες και υποδείγματα πιστοποιητικών.  

            Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε επιτυχή 

παρακολούθηση είτε εννέα (9) τάξεων Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ) είτε έξι (6) τάξεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ). Επομένως, για τη συμπλήρωση του ανωτέρω προβλεπόμενου 

χρόνου απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας δεν υπολογίζεται σχολικό έτος που δεν ολοκλήρωσε τη 

φοίτηση επιτυχώς.  

          Ως εκ τούτου, το σχετικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε 

ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, θα εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε& Δ.Ε. 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄-  ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΚΑΙ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
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    Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 
    Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
    Ιστοσελίδα:www.minedu.gov.gr 
    e-mail: spudonpe@minedu.gov.gr (Π.Ε.) 
                 t05sded@minedu.gov.gr (Δ.Ε.) 
                 statpds@minedu.gov.gr(Ε.Ε.)  

  Πληροφορίες: Σ. Λαπατά 
                        : Α. Βάρλα    
                        : Α. Μαγουλάς         
  Τηλέφωνο   : 210 344 3318 
                        : 210 344 3272 
                      : 210  344 2212 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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----- 

----- 
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σε σχολεία της οποίας φοίτησε ο αλλοδαπός μαθητής, ύστερα από αίτηση του γονέα, κηδεμόνα ή του 

ιδίου, εφόσον είναι ενήλικας, προσκομίζοντας βεβαιώσεις φοίτησης από τα αντίστοιχα σχολεία, 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ 

του ΥΠΟΠΑΙΘ) (εννεαετής φοίτησης) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του 

ΥΠΟΠΑΙΘ) (εξαετής φοίτησης).  

             Στην περίπτωση κατά την οποία, ένας μαθητής φοίτησε σε σχολεία διαφορετικών 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το τελευταίο σχολείο. 

           Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης θα χορηγούν βεβαιώσεις φοίτησης των αλλοδαπών μαθητών κατόπιν αίτησης των 

γονέων, κηδεμόνων τους ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικες. Στις εν λόγω βεβαιώσεις θα 

αναγράφονται τα σχολικά έτη και οι τάξεις μόνο στις οποίες η φοίτησή τους είναι επιτυχής 

(προαγωγή- απόλυση).  

         Παρακαλούμε η συμπλήρωση των στοιχείων, τόσο στις βεβαιώσεις όσο και στα πιστοποιητικά, 

να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.  

          Επισημαίνεται ότι: η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε 

εννέα τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι τάξεις Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής.  

         Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. 

          Ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης αλλοδαπού μαθητή σε 

ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα λογίζεται η 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους σπουδών. 

         Σας επισυνάπτουμε σχέδιο α)πιστοποιητικού εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης  

αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και β)πιστοποιητικού εξαετούς επιτυχούς 

παρακολούθησης  αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα που θα χορηγείται από τις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  

 
Συνημμένα: 2φ. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κας Υπουργού           
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας  Σπουδών ΠΕ & ΔΕ 

4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης, Τμήμα Β΄  
5. Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Γ΄ 
6. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Γ΄     
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Τόπος, ημερομηνία:  

                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    Αρ. πρωτ.: 

        ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………... 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πιστοποιείται ότι ο/η………………………….....................................................................................  του 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… και της 

………………..……………………….............................................................................................................     

έχει συμπληρώσει εξαετή (6) επιτυχή παρακολούθηση στα παρακάτω Σχολεία της    Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

α/α Σχολική μονάδα που 
φοίτησε: 

Σχολικό Έτος:  Τάξη: 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Σύνολο ετών επιτυχούς παρακολούθησης:                

 

 Το πιστοποιητικό χορηγείται μετά από αίτηση (του πατέρα □ / του κηδεμόνα □ /       της μητέρας □ / 

της κηδεμόνος □ /του ιδίου □ / της ιδίας □ ) ……………………………………………………………………………….... (εδώ 

συμπληρώνουμε το ονοματεπώνυμο του/της αιτούντος/αιτούσης) για την απόκτηση της Ελληνικής 

Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄). 

     Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                  Τ.Σ.Υ. 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Τόπος, ημερομηνία :  

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                          Αρ. Πρωτ.: 

      ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………... 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΝΕΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Πιστοποιείται ότι ο/η………………………….....................................................................................του 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… και της 
………………..……………………….............................................................................................................     

έχει συμπληρώσει εννεαετή(9) επιτυχή παρακολούθηση στα παρακάτω Σχολεία Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

α/α Σχολική μονάδα που 
φοίτησε: 

Σχολικό Έτος:  Τάξη: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

Σύνολο ετών επιτυχούς παρακολούθησης:                

 Το πιστοποιητικό χορηγείται μετά από αίτηση (του πατέρα □ / του κηδεμόνα □ /    της μητέρας 

□/της κηδεμόνος □/του ιδίου □/ της ιδίας □) ………………………………………………………………………………....(εδώ 

συμπληρώνουμε το ονοματεπώνυμο του/της αιτούντος/αιτούσης) για την απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄). 

 

     Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

                          Τ.Σ.Υ. 

ΑΔΑ: 7ΒΨΕ465ΦΘ3-Α5Ι
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