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ΧΩΡΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ 
Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΤΑ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΕΙ 
(ΕΠΙΠΛΕΟΝ) 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΓΝΩΣΕΩΝ / 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Αλβανία 
Εξετάσεις σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο 

 
 

 

Ανδόρα 
Εξετάσεις σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο 

 
 

 

Αυστρία 

 Σε όλα τα µη 
πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα 
περιλαµβανοµένων 
κάποιων Ιδρυµάτων 
Μεταδευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (π.χ. 
αντίστοιχα ΙΕΚ και 
Κέντρα Ελευθέρων 

Σπουδών) 

Σε όλες τις 
Πανεπιστηµιακές 

Σχολές και Τµήµατα 
Τεχνών και 

Αθλητισµού γίνεται 
επιλογή βάσει 
εξειδικευµένων 
εξετάσεων 

Σε όλα τα υπόλοιπα 
Πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα 
Βέλγιο - 

Γαλλόφωνη 
Κοινότητα 

  Ιατρική, 
Οδοντιατρική, Σχ. 

Πολιτικών 
Σε όλα τα υπόλοιπα 

Τµήµατα 
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Μηχανικών -
εξετάσεις που 

διεξάγουν οι ίδιες οι 
Σχολές 

Βέλγιο - 
Γερµανόφωνη 
Κοινότητα 

 Στην Παιδαγωγική 
Σχολή δεν 

επιτρέπονται οι 
αλλοδαποί φοιτητές 
αν ο αριθµός των 
εγγεγραµµένων 
Γερµανόφωνων 

µαθητών ξεπερνά 
τους 20.   
Πάντως, η 

πλειοψηφία των 
εγγεγραµµένων 
φοιτητών 

(τουλάχιστον οι 
µισοί +1) πρέπει να 
έχουν Βελγική 
υπηκοότητα.  

Σε όλα τα υπόλοιπα 
Τµήµατα 

Βέλγιο - 
Φλαµανδική 
Κοινότητα 

  Ιατρική, 
Οδοντιατρική, Σχ. 

Πολιτικών 
Μηχανικών, 

Ναυτικών ∆οκίµων, 
Σε όλα τα υπόλοιπα 

Τµήµατα 
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Φυσικών 
Επιστηµών, Σχολές 
Τεχνών -εξετάσεις 
που διεξάγουν οι 
ίδιες οι Σχολές ή το 

Κράτος 

Βοσνία κ' 
Ερζεγοβίνη 

 Επιλογή από τα ίδια 
τα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα   

Βουλγαρία 

Ο αριθµός των θέσεων 
καθορίζεται κεντρικά.  
Η επιλογή γίνεται από 

τα ίδια τα 
Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα 

 

  

Γαλλία 

Ιατρική και 
παραϊατρικές Σχολές: 

εξετάσεις που 
οργανώνουν τα ίδια τα 

Ιδρύµατα 

Ισχύει για κάποια 
Τµήµατα σε 
συγκεκριµένα 
Ιδρύµατα, όπου 
κατά την επιλογή 

δίνεται 
προτεραιότητα 

στους φοιτητές που 
κατοικούν στην ίδια 

εκπαιδευτική 
περιφέρεια, µε έναν 

Σε συγκεκριµένες 
Σχολές ή Τµήµατα 
(στα ΤΕΙ και στα 
προγράµµατα 

Master) γίνεται 
επιλογή από το ίδιο 
το Ίδρυµα βάσει 
σχολικής επίδοσης 
και συνέντευξης. 

Σε γενικά Τµήµατα 
Πανεπιστηµίου 
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κλειστό αριθµό για 
τους υπόλοιπους. 

Γερµανία 

Προσδιορισµός 
αριθµού θέσεων σε 
συγκεκριµένες Σχολές 
(π.χ. Ιατρική) βάσει 
διακρατιδιακής 

(Laender) 
συνεργασίας.  Κατά 

την επιλογή 
λαµβάνεται υπόψη ο 
αριθµός απολυτηρίου, 
το χρονικό διάστηµα 
αναµονής ανάµεσα 
στην αποφοίτηση από 
το λύκειο και την 
αίτηση, κοινωνικά 
κριτήρια κ.ά. Τα 

ιδρύµατα χειρίζονται 
σε κάποιες 

περιπτώσεις το 20% 
των θέσεων, για τις 
οποίες επιλέγουν τους 

φοιτητές βάσει 
ιδιαίτερων δεξιοτήτων 
τους, του κινήτρου 

Σχεδόν σε όλα τα 
Fachhochschulen 
(Σχολές θετικής 
κατεύθυνσης).  
Κατά την επιλογή 
λαµβάνεται υπόψη ο 

αριθµός 
απολυτηρίου και το 
χρονικό διάστηµα 
αναµονής ανάµεσα 
στην αποφοίτηση 
από το λύκειο και 
την αίτηση.  Σε 
τµήµατα όπου η 
διαδικασία 

εισαγωγής γίνεται 
σε κεντρικό επίπεδο, 
τα ίδια τα ιδρύµατα 
επιλέγουν το 20% 
του συνόλου των 
φοιτητών τους µε 
κριτήρια που 
σχετίζονται µε 
ιδιαίτερες 

Τµήµατα Τέχνης και 
Αθλητισµού 
(δοκιµασίες 
επίδοσης) 

Σε όλα τα υπόλοιπα 
Πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα 
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τους για σπουδές ή 
ειδικών 

προϋποθέσεων. 

δεξιότητες, το 
κίνητρό τους για 
σπουδές ή ειδικές 

συνθήκες. 

∆ανία 

Ιατρική και 
Εκπαίδευση 

Στα περισσότερα 
Τµήµατα γίνεται 

επιλογή από τα ίδια 
τα Ιδρύµατα µε 

βάση συγκεκριµένες 
προαπαιτούµενες 

γνώσεις.  
 

Oταν ο αριθµός των 
υποψηφίων ξεπερνά 
εκείνο των θέσεων, 
γίνεται επιλογή 

βάσει των σχολικών 
επιδόσεων και 
προηγούµενης 

σχετικής εργασιακής 
εµπειρίας. 

Σε Τµήµατα ή 
Σχολές 

δηµοσιογραφίας 
(journalism & 

photo-journalism), 
κινηµατογράφου 
(film studies) και 

µουσικής  

Ελβετία 
Περιορισµός θέσεων 
µόνο στην ιατρική. 
Επιλογή µε εξετάσεις. 

  
Σε όλα τα υπόλοιπα  

Τµήµατα 

Εσθονία 
Η Κυβέρνηση 
προσδιορίζει τον 

Σε όλες τις Σχολές 
και τα Τµήµατα η 
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αριθµό των 
επιχορηγούµενων από 
το κράτος θέσεων 

επιλογή γίνεται 
βάσει των 

επιδόσεων στις 
κρατικές εξετάσεις 
του λυκείου και σε 
κάποια από αυτά 
απαιτούνται 

επιπλέον εξετάσεις, 
οι οποίες εισαγωγής 

οι οποίες 
καθορίζονται από το 

Ίδρυµα. 
 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Κάθε Ίδρυµα καθορίζει 
σε συνεργασία µε τις 

Αρχές που το 
χρηµατοδοτούν έναν 
αριθµό- στόχο. 

∆εν τίθεται απόλυτο 
ανώτατο όριο στον 

αριθµό των φοιτητών, 
εκτός από την Ιατρική, 
την Οδοντιατρική και 
τις Παιδαγωγικές 
Σχολές, όπου 
προκαθορίζεται 

Σε όλες τις Σχολές και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από το ίδιο το Ίδρυµα. 
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ποσοστό. 

Ιρλανδία 

Ειδικά για την Ιατρική 
και την Εκπαίδευση 
υπάρχει numerus 
clausus (κλειστός 
αριθµός) Για 

Οδοντιατρική και 
Κτηνιατρική οι θέσεις 
περιορίζονται µε βάση 
τη δυναµικότητα των 

Ιδρυµάτων 

Σε όλα τα Τµήµατα 
η επιλογή γίνεται 
από το ίδιο το 

Ίδρυµα βάσει των 
αποτελεσµάτων στο 

λύκειο. 

  

Ισλανδία 

 Σε συγκεκριµένα 
Τµήµατα, σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα 
στις απολυτήριες 
εξετάσεις του 

λυκείου ή /και βάσει 
επαγγελµατικής 
εµπειρίας ή/και 
εισαγωγικών 
εξετάσεων 

Οι περιορισµοί 
µπαίνουν κεντρικά, 

ύστερα από 
εισήγηση των ίδιων 
των Τµηµάτων. 

Τµήµατα Μουσικής 
ή Τέχνης – η 
επιλογή γίνεται 
βάσει της 

βαθµολογίας στο 
σχολείο, 

συνέντευξης και 
ειδικών εξετάσεων. 

Σε όλα τα υπόλοιπα 
Πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα 
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Ισπανία 

 Σε όλα τα Τµήµατα 
βάσει των 

αποτελεσµάτων σε 
εθνικές εισαγωγικές 

εξετάσεις 

Σε Τµήµατα ή 
Σχολές τεχνών, 
µετάφρασης ή 
διερµηνείας και 
αθλητισµού 

γίνονται επιπλέον 
εξειδικευµένες 
εξετάσεις. 

 

Ιταλία 

Στην Ιατρική, την 
Οδοντιατρική, την 
Κτηνιατρική και την 
Αρχιτεκτονική, αλλά 
και σε όλα τα  ΑΕΙ, ο 
αριθµός των θέσεων 
και τα κριτήρια 

επιλογής καθορίζονται 
από την κυβέρνηση.  
Η διαδικασία επιλογής 
οργανώνεται από τα 
ίδια τα Ιδρύµατα. 

 

Σε συγκεκριµένα Τµήµατα του 
Πανεπιστηµίου (Ιατρική Σχολή και 
Νοµική) και στο Πολυτεχνείο.  

Σε συγκεκριµένα 
Τµήµατα του 
Πανεπιστηµίου 

Κύπρος 

 Σε όλες τις Σχολές 
και τα Τµήµατα του 
Πανεπιστηµίου η 
επιλογή γίνεται 

βάσει εισαγωγικών 
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εξετάσεων που 
οργανώνει τα 

Υπουργεία Παιδείας 
και Πολιτισµού. 

Λετονία 

Η Κυβέρνηση 
προσδιορίζει τον 
αριθµό των 

επιχορηγούµενων από 
το κράτος θέσεων 

Σε όλες τις Σχολές 
και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από 

τα ίδια τα 
Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα βάσει των 
επιδόσεων στις 
εισαγωγικές 

εξετάσεις ή των 
αποτελεσµάτων στις 

εξετάσεις του 
λυκείου. 

Σε συγκεκριµένα 
Τµήµατα Τέχνης και 
Μουσικής η επιλογή 

γίνεται βάσει 
εισαγωγικών 
εξετάσεων και 
επιπρόσθετης 

ειδικής δοκιµασίας 

 

Λιθουανία 

Τα ίδια τα Ιδρύµατα 
προσδιορίζουν τον 
αριθµό των κρατικά 
επιχορηγούµενων 
θέσεων, τις οποίες 
τελικά εγκρίνει το 
Υπουργείο Παιδείας. 

Σε όλες τις Σχολές 
και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται 
βάσει των 

αποτελεσµάτων των 
εξετάσεων του 

λυκείου 

Σε συγκεκριµένες 
Σχολές και Τµήµατα 
Ξένων Γλωσσών, 
Τέχνης, Μουσικής, 
Νοµικής, Η/Υ η 

επιλογή γίνεται από 
τα ίδια τα Ιδρύµατα 
βάσει της επίδοσης 
στις απολυτήριες 
εξετάσεις του  
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λυκείου και σε 
επιπρόσθετη 
εξειδικευµένη 
δοκιµασία. 

Λιχτενστάιν 

Στο Πολυτεχνείο η 
εισαγωγή γίνεται µε 
γενικές προϋποθέσεις 
εισαγωγής ή/και 
εξετάσεις σε 
εξειδικευµένες 
γνώσεις. 

  

 

Λουξεµβούργο 
∆άσκαλοι και 
νηπιαγωγοί 

  Σε όλα τα υπόλοιπα 
Τµήµατα 

Μάλτα 

 Σε όλες τις Σχολές και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από τα ίδια τα Ιδρύµατα 

βάσει κριτηρίων εισαγωγής και 
βαθµολογίας στις εξετάσεις MATSEC 

 

Νορβηγία 

Ο αριθµός των θέσεων 
για τα περισσότερα 

Τµήµατα 
προσδιορίζεται από 
την Κυβέρνηση. 
Στα περισσότερα 
Τµήµατα η επιλογή 
γίνεται από το ίδιο το 

Ίδρυµα βάσει 

 Για τις Σχολές 
Μουσικής ή Τεχνών  
διεξάγεται επιπλέον 
ειδική εξέταση. 

Για κάποιες Σχολές 
ή Τµήµατα (π.χ. 
Ιατρική, Σχολή 
Πολιτικών 
Μηχανικών) 
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σχολικής επίδοσης, 
ηλικίας και εργασιακής 

εµπειρίας 

τίθενται 
επιπρόσθετες 

προϋποθέσεις που 
σχετίζονται µε το 

λύκειο. 

Ουγγαρία 

Η Κυβέρνηση 
προσδιορίζει τον 
αριθµό των 

επιχορηγούµενων από 
το κράτος θέσεων 

Σε όλες τις Σχολές 
και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από 
το ίδιο το Ίδρυµα 

  

Ολλανδία 

Σε συγκεκριµένα 
Τµήµατα ΑΕΙ, τα οποία 
επιλέγει η κυβέρνηση 

κάθε χρόνο. 
 

Σε συγκεκριµένα 
Τµήµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ 
η επιλογή γίνεται 
από τα ίδια τα 
Ιδρύµατα 

Για συγκεκριµένα 
Τµήµατα απαιτείται 
συµµετοχή σε 

εθνικές εισαγωγικές 
εξετάσεις σε έναν 
από τους παρακάτω 
συνδυασµούς 
αντικειµένων: 
Πολιτισµός και 
Κοινωνία, 

Οικονοµικά και 
Κοινωνία, Φυσικές 
Επιστήµες και 
Υγεία, Φυσικές 
Επιστήµες και 
Τεχνολογία 

Σε όλα εκείνα τα 
Τµήµατα, στα οποία 
επιτρέπεται η 
πρόσβαση µε 

οποιονδήποτε από 
τους 4 

συνδυασµούς 
αντικειµένων 
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Πολωνία 

Οι θέσεις στην Ιατρική 
Σχολή είναι 

περιορισµένες και ο 
αριθµός τους 

προσδιορίζεται από το 
Υπουργείο Υγείας. 

Σε όλες τις Σχολές και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από τα ίδια τα Ιδρύµατα 

µε βάση την επίδοση σε εισαγωγικές 
εξετάσεις (γραπτές και προφορικές), σε 
συνέντευξη, στην εξέταση εξειδικευµένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων και το βαθµό του 

απολυτηρίου του λυκείου. 

 

Πορτογαλία 

Ο αριθµός των θέσεων 
καθορίζεται από τα 
Ιδρύµατα και 

εγκρίνεται από την 
Κυβέρνηση. 

Όλα τα Τµήµατα 
έχουν έναν κλειστό 
αριθµό (numerus 

clausus), τον οποίο 
προσδιορίζουν τα 
Ιδρύµατα ανάλογα 
µε τη δυναµικότητά 
τους.  Επιπρόσθετα, 

τα Ιδρύµατα 
καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις 
εισαγωγής στα 
διάφορα Τµήµατά 

τους.  
Συγκεκριµένα, 
διεξάγονται 

ανταγωνιστικές 
εθνικές εξετάσεις και 
συνυπολογίζεται η 

Σε κάποια Τµήµατα 
(π.χ. µουσικής και 
παιδαγωγικής 
κατεύθυνσης) η 
επιπρόσθετη 

διαδικασία επιλογής 
καθορίζεται από τι 
ίδιο το Ίδρυµα. 
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σχολική επίδοση του 
υποψηφίου.  Με 
αυτά τα δεδοµένα 

(συνδυασµός 
επίδοσης στις 

εξετάσεις και στο 
σχολείο) κάθε 

Ίδρυµα προσδιορίζει 
τη βαθµολογική 

βάση πρόσβασης σε 
αυτό. 

 

Ρουµανία 

Η Κυβέρνηση 
προσδιορίζει τον 
αριθµό των 

επιχορηγούµενων από 
το κράτος θέσεων. 

Σε όλες τις Σχολές 
και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από 
τα ίδια τα Ιδρύµατα 
µε βάση την επίδοση 
στις εισαγωγικές 
εξετάσεις ή στο 

λύκειο. 

Για συγκεκριµένες 
Σχολές και Τµήµατα 

(π.χ. Τέχνης, 
Μουσικής, 
Αθλητισµού, 

Αρχιτεκτονικής) οι 
εισαγωγικές 
εξετάσεις 

περιλαµβάνουν 
επιπλέον 
δοκιµασίες. 

 

Σερβία και 
Μαυροβούνιο 

 Σε όλες τις Σχολές 
και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από 
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το ίδιο το Ίδρυµα. 

Σλοβακία 
 Σε όλες τις Σχολές και τα Τµήµατα η 

επιλογή γίνεται από το ίδιο το Ίδρυµα 
βάσει εισαγωγικών εξετάσεων. 

 

Σλοβενία 

Ο αριθµός των θέσεων 
προσδιορίζεται από τα 

Ιδρύµατα και 
εγκρίνεται από την 

Κυβέρνηση. 

Σε όλες τις Σχολές 
και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από 
το ίδιο το Ίδρυµα 

βάσει των 
αποτελεσµάτων στις 

εξετάσεις του 
λυκείου, της 
γενικότερης 

επίδοσης στο λύκειο 
ή της επίδοσης σε 
συγκεκριµένα 

µαθήµατα. 

Σε µερικές Σχολές 
και Τµήµατα η 

επιλογή γίνεται από 
το ίδιο το Ίδρυµα 

µε εξέταση σε 
συγκεκριµένες 
εξειδικευµένες 
γνώσεις και 
δεξιότητες . 

 

Σουηδία 

∆εν υπάρχει 
περιορισµός στον 
αριθµό των 

εγγραφών, υπάρχει 
όµως στον αριθµό των 

υποτροφιών 
(οικονοµική βοήθεια).  

 

Σε όλες τις Σχολές και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από το ίδιο το Ίδρυµα.  Οι 
προϋποθέσεις εξειδικεύονται σε επίπεδο 

γνώσεων και αν ο αριθµός των 
υποψηφίων είναι µεγαλύτερος εκείνου 

των διαθέσιµων θέσεων, η επιλογή γίνεται 
βάσει σχολικών επιδόσεων, επιδόσεων σε 

εθνικό διαγωνισµό εισαγωγής στο 
πανεπιστήµιο, βάσει άλλων εξετάσεων και 
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εργασιακής εµπειρίας. 

Τσεχία 

Η Κυβέρνηση 
προσδιορίζει τον 
αριθµό των 

επιχορηγούµενων από 
το κράτος θέσεων και 
το Ίδρυµα λαµβάνει 
την τελική απόφαση 
σχετικά µε τον αριθµό 
των διαθέσιµων 

θέσεων. 

Σε όλες τις Σχολές και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από τα ίδια τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα βάσει των 
επιδόσεων στις εξετάσεις του λυκείου και 

σε εισαγωγικές εξετάσεις. 
 

Για κάποια Τµήµατα απαιτούνται µόνο οι 
απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο. 

 

Φινλανδία 

Τα ποσοστά των 
νεοεισαχθέντων κάθε 
έτους καθορίζονται για 
κάθε αντικείµενο από 
την κυβέρνηση. 

 

Σε όλες τις Σχολές και τα Τµήµατα η 
επιλογή γίνεται από το ίδιο το Ίδρυµα.  
Στην περίπτωση των Πανεπιστηµίων 

γίνεται βάσει της σχολικής επίδοσης ή/και 
εισαγωγικών εξετάσεων, σε κάποιους 
τοµείς συνυπολογίζεται η εργασιακή 
εµπειρία, οι σπουδές κλπ.  Στο 

Πολυτεχνείο η επιλογή γίνεται βάσει 
σχολικής επίδοσης, εργασιακής εµπειρίας 

και εισαγωγικών εξετάσεων. 
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