
 
 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για σπουδές στο εξωτερικό 
 

1. Από το σχολείο θα παραλάβετε:  

 
 Το Abitur (Allgemeine Deutsche Hochschulzugangsberechtigung) 

Στο Αbitur συνημμένα περιλαμβάνεται και η αντιστοιχία του επιπέδου της γλωσσομάθειας: 

«Bestätigung der Deutschkenntnisse-Sprachdiplom der Kultusminister konferenz-StufeII (= DSDII)» 

Το σχολείο θα σας δώσει και δύο επικυρωμένα αντίγραφα του Abitur. Σε περίπτωση που 
χρειάζεστε περισσότερα επικυρωμένα αντίγραφα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη γραμματεία 
του γερμανικού τμήματος το αργότερο μέχρι 06.07.2017 ή στο Γερμανικό Προξενείο (Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 33, Θεσσαλονίκη 546.41). Η επικύρωση κάθε επιπλέον αντιγράφουστη ΓΣΘ  στοιχίζει 
5€.  

 το απολυτήριο Γενικού Λυκείου 
 τον έλεγχο επίδοσης της Γ΄ Λυκείου 
 τη βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (αυτή η βεβαίωση θα είναι διαθέσιμη 

στα τέλη Ιουνίου), εφόσον συμμετείχε ο απόφοιτος στις πανελλαδικές εξετάσεις και αφορά 
μόνο τους αποφοίτους που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε άλλες χώρες, εκτός από τη 
Γερμανία.  Για τους αποφοίτους της ΓΣΘ που σκοπεύουν να σπουδάσουν στη Γερμανία δεν 
απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση.  

 
 

2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Σαπφούς 44, 5ος όροφος (2310503716 -17):  
 
Σε αυτήν την υπηρεσία απευθύνεστε για:  

 το γνήσιο της υπογραφής του Διευθυντή του Λυκείου στο απολυτήριο και στους 
ελέγχους.  

 εφόσον τα παραπάνω έχουν επικυρωθεί, μπορείτε να κάνετε αντίγραφα μόνοτου 
απολυτηρίου. 

 τα αντίγραφα του απολυτηρίου επικυρώνονται εκ νέου ως γνήσια φωτοαντίγραφα από 
την παραπάνω υπηρεσία. 

 οι έλεγχοι δεν επικυρώνονται ως γνήσια φωτοαντίγραφα από την παραπάνω υπηρεσία. 
Πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας γνήσια αντίγραφα για το παρακάτω βήμα. Για το λόγο 
αυτό, ενημερώστε έγκαιρα το σχολείο για τον αριθμό των ελέγχων που θα χρειαστείτε 
(τους ελέγχους τους χρειάζεστε μόνο για τα πανεπιστήμια εκείνα, τα οποία θα τους 
ζητήσουν ρητά).  



 
 
 
 
 
3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Τάκη Οικονομίδη 11/Καθηγητή Ρωσσίδη, τηλ. 2310422591. 
 

Στη συνέχεια θα προσέλθετε στην παραπάνω διεύθυνση και συγκεκριμένα στο τμήμα Χάγης, 
έχοντας μαζί σας τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του απολυτηρίου, καθώς και τους 
πρωτότυπους ελέγχους (εφόσον χρειάζονται), και θα ζητήσετε τη «Σφραγίδα της Χάγης» 
(Apostille). Εκεί σφραγίζονται τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των εγγράφων ελληνικών 
φορέων, όπως είναι το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, έλεγχοι επίδοσης Γ΄ Λυκείου και η 
Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.  
 

4. Μετάφραση. 
Μεταφράζονται μόνο τα φωτοαντίγραφα που ήδη έχουν επικυρωθεί από τις παραπάνω 
υπηρεσίες, και όχι τα πρωτότυπα ή τα απλά αντίγραφα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  
 
α) Ποτέ δε σφραγίζονται τα πρωτότυπα έγγραφα με τη Σφραγίδα της Χάγης, εκτός από τους  
ελέγχους, και 
β) το Abitur δεν χρειάζεται «Σφραγίδα της Χάγης» (Apostille). 
γ) Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται στο αρχείο σας και δεν τα παραδίδετε πουθενά.  

 
 


