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ΘΕΜΑ: «Αναγωγή βαθµολογίας τίτλων αλλοδαπής»
Σας πληροφορούµε ότι οι βεβαιώσεις Αντιστοιχίας και Αναγωγής βαθµολογίας στην
εικοσάβαθµη κλίµακα τίτλων δευτεροβάθµιας γενικής εκπαίδευσης ξένων εκπαιδευτικών
συστηµάτων χορηγούνται από την Υπηρεσία µας ή από τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία ∆/θµιας
Εκπαίδευσης της χώρας, σύµφωνα µε την Φ.815.4/Ε187/Ζ1/3467/21-08-1998 Εγκύκλιo και µε
το αριθµ. Πρωτ: Φ.815.4/Α80/Ζ1/1230/09-03-1999 έγγραφό µας, τα οποία σας έχουµε ήδη
αποστείλλει.
Η αναγωγή στην εικοσάβαθµη κλίµακα γίνεται µε τη χρήση του ακόλουθου µαθηµατικού
τύπου:
Βαθµός Ελλάδας ={[(Γενικός Μέσος Όρος Ξένης Χώρας - Βάση Ξένης Κλίµακας)x 10] /
αριθµό διαστηµάτων Ξένης Κλίµακας} + 10, ο οποίος χρησιµοποιείται για την αναγωγή
βαθµολογίας οποιουδήποτε εκπαιδευτικού συστήµατος στην εικοσάβαθµη κλίµακα αρκεί να
είναι γνωστή η βάση προαγωγής και το άριστα του ξένου σχολείου.
∆εν προβαίνουµε στην διαδικασία της αναγωγής των τίτλων της αλλοδαπής που η
βαθµολογική κλίµακα είναι ή ίδια µε αυτή της ηµεδαπής (10-20) .
Όσον αφορά τους τίτλους τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προβαίνουµε στην αναγωγή βαθµολογίας του
τίτλου εφόσον έχει προηγηθεί η ισοτιµία του τίτλου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. .
Πιο συγκεκριµένα για την χορήγηση βεβαίωσης αναγωγής βαθµολογίας των τίτλων της
Αλβανικής ∆ηµοκρατίας λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί του 4ου έτους σπουδών και των 2 ή 3ων
(και παλαιότερα 4ων) µαθηµάτων των απολυτηρίων εξετάσεων. Εάν ο υποψήφιος έχει
ολοκληρώσει το Μεσαίο Γενικό Σχολείο σε 5 έτη τότε συνυπολογίζουµε και το 5ο έτος
σπουδών.
Τέλος ο βαθµός πρέπει να δίνεται µε την ακόλουθη µορφή :
15,42 (δεκαπέντε και σαράντα δύο εκατοστά) στην εικοσάβαθµη κλίµακα της
ηµεδαπής.
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