ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εισαγωγής σε ένα
εκπαιδευτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των διδάκτρων ή των όρων χορήγησης συνδρομής για την κάλυψη των
διδάκτρων αυτών. Στο θέμα αυτό, όλοι οι πολίτες της Κοινότητας πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι
πολίτες του εκάστοτε κράτους μέλους. Εάν δεν πρόκειται περί εισαγωγής σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο ενδιαφερόμενος
μπορεί να επικαλεσθεί τον κανόνα αυτό (της μη διάκρισης) μόνο εφόσον είναι διακινούμενος εργαζόμενος ή μέλος της
οικογενείας διακινούμενου εργαζόμενου. Π.χ. στην περίπτωση που το κράτος μέλος υποδοχής χορηγεί κάποιο επίδομα
"επιβίωσης". Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία για
την παροχή επιδομάτων και βοηθημάτων του είδους αυτού σε αλλοδαπούς πολίτες που κατοικούν στο έδαφός τους.
Εξάλλου, ορισμένα επιδόματα και/ή βοηθήματα από το κράτος μέλος καταγωγής μπορούν να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια
διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής.

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, που αρχίζει από την ηλικία των έξι ετών και συνεχίζεται μέχρι την ηλικία των
δεκατεσσάρων ετών, περιλαμβάνει πέντε έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (scuola elementare) και τρία έτη κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (scuola media). Η κυβέρνηση έχει προτείνει την παράταση της διάρκειας της υποχρεωτικής
σχολικής εκπαίδευσης από οκτώ σε δέκα έτη, δηλαδή μέχρι την ηλικία των δεκαέξι ετών. Στη στοιχειώδη εκπαίδευση
γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από έξι μέχρι έντεκα ετών. Η εκπαίδευση αυτή διαιρείται σε δύο κύκλους, έναν διάρκειας δύο
ετών (1ος κύκλος) και έναν διάρκειας τριών ετών (2ος κύκλος). Οι μαθητές προάγονται αυτομάτως από τον 1ο στον 2ο
κύκλο, καθώς και στο εσωτερικό του κάθε κύκλου. Η μέση εκπαίδευση δέχεται μαθητές ηλικίας από έντεκα μέχρι
δεκατεσσάρων ετών και περιλαμβάνει τρεις τάξεις (πρώτη, δευτέρα και τρίτη) που συνιστούν πλήρη κύκλο σπουδών.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
Για την υποχρεωτική εκπαίδευση το σχολικό έτος αρχίζει από μέσα Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Οι
συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων καθορίζονται από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
* Στοιχειώδης εκπαίδευση (Scuola elementare) Μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης τα παιδιά
που έχουν συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας τους στις αρχές του σχολικού έτους ή που πρόκειται να το συμπληρώσουν
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Πρέπει να κατοικούν στο δήμο ή την κοινότητα όπου βρίσκεται το σχολείο ή στην
περιφέρεια που έχουν καθορίσει οι σχολικές αρχές του δήμου ή της κοινότητας κατόπιν συμφωνίας με τις τοπικές αρχές.
Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις μπορούν επίσης να εγγραφούν και παιδιά που κατοικούν σε άλλες περιφέρειες.
* Μέση εκπαίδευση (Scuola media) Για να γίνουν δεκτοί στην μέση εκπαίδευση οι μαθητές πρέπει να είναι κάτοχοι του
απολυτηρίου στοιχειώδους εκπαίδευσης (diplοma di licenza elementare) που λαμβάνουν κανονικά σε ηλικία έντεκα ετών.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν, ενώ όμως η στοιχειώδης εκπαίδευση παρέχεται τελείως δωρεάν
δεδομένου ότι οι δήμοι και οι κοινότητες παρέχουν τα σχολικά βιβλία σε όλους τους μαθητές, στη μέση εκπαίδευση
παρέχονται επί πληρωμή.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

* Στοιχειώδης εκπαίδευση Ο νόμος προβλέπει τη διδασκαλία μίας δεύτερης γλώσσας από τη δευτέρα τάξη. Το 1994-1995,
ωστόσο, διδασκόταν ξένη γλώσσα μόνο στο 40% των μαθητών της τρίτης, τετάρτης και πέμπτης τάξης. Σήμερα
εφαρμόζεται πρόγραμμα κατάρτισης για να καλυφθεί η ζήτηση διδακτικού προσωπικού ξένων γλωσσών.
* Μέση εκπαίδευση Η διδασκαλία ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική οι δε γλώσσες που διδάσκονται συχνότερα είναι η
αγγλική και η γαλλική. Πειραματικά ορισμένα σχολεία διδάσκουν μία δεύτερη ξένη γλώσσα πέραν των ωρών του
υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος.
ΠΡΟΑΓΩΓΗ
* Στοιχειώδης και μέση εκπαίδευση Όσον αφορά τον έλεγχο απόδοσης, το σχολικό έτος διαιρείται σε τρίμηνα ή τετράμηνα,
στο τέλος των οποίων αποστέλλεται έλεγχος στους γονείς.
Η αξιολόγηση δεν εκφράζεται με βαθμούς αριθμητικά, αλλά με γράμματα από το Α (που σημαίνει ότι ο μαθητής έχει πλήρως
επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο) μέχρι το Ε (που σημαίνει ότι ο μαθητής έχει αποτύχει). Στο τέλος του σχολικού έτους
πραγματοποιείται τελική αξιολόγηση που στηρίζεται στην εργασία του μαθητή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και απαιτείται
για την προαγωγή του στο επόμενο έτος. Στην στοιχειώδη εκπαίδευση η μη προαγωγή του μαθητή περιορίζεται σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σύστασης του σχολικού συμβουλίου.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
* Στοιχειώδης εκπαίδευση Στο τέλος των πέντε ετών, οι μαθητές υπόκεινται σε απολυτήριες εξετάσεις (esami di licenza
elementare) για να εισαχθούν στη μέση εκπαίδευση. Εάν ένας μαθητής δεν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις αυτές πράγμα
που είναι ιδιαίτερα σπάνιο, πρέπει να επαναλάβει το τελευταίο έτος και να δώσει εκ νέου τις εξετάσεις.
* Μέση εκπαίδευση Μετά το πέρας των τριών ετών της μέσης εκπαίδευσης, οι μαθητές πρέπει να υποστούν εξετάσεις
(esame di licenza media) για να λάβουν το σχετικό απολυτήριο (diploma di licenza media), που απαιτείται για να γίνουν
δεκτοί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσης ανωτέρας εκπαίδευσης. Οι βαθμοί που θα λάβουν σε κάθε μία από τις εξετάσεις
χρησιμοποιούνται ως βάση για τον καθορισμό της συνολικής βαθμολογίας που μπορεί να είναι άριστα, λίαν καλώς, καλώς,
επαρκώς (ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις) ή ανεπαρκώς. Σε περίπτωση αποτυχίας οι μαθητές πρέπει να
επαναλάβουν το έτος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Για την στοιχειώδη εκπαίδευση, οι δήμοι και οι κοινότητες, εκτός από τα σχολικά βιβλία, πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες
μεταφοράς και σίτησης, έναντι καταβολής συνεισφοράς από μέρους της οικογένειας του μαθητή, με απαλλαγή των
οικογενειών με χαμηλό εισόδημα. Στη μέση εκπαίδευση όλες οι υπηρεσίες που επιτρέπουν τη φοίτηση στο σχολείο
παρέχονται από τους δήμους ή τις κοινότητες, κατόπιν καταβολής μικρής συνεισφοράς από μέρους της οικογένειας του
μαθητή, όταν απαιτείται η παροχή ειδικών υπηρεσιών (σίτησης και μεταφοράς), ή παρέχεται κάρτα με έκπτωση για τα
δημόσια μεταφορικά μέσα. Οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα μπορούν να τύχουν επιδόματος για έξοδα σχολικών βιβλίων.

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η μέση ανώτερη εκπαίδευση (δεύτερος κύκλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) προορίζεται για μαθητές ηλικίας μεταξύ
δεκατεσσάρων και δεκαεννέα ετών. Μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (scuola media) μπορούν να συνεχίσουν
πρόγραμμα σπουδών που διαρκεί τρία, τέσσερα ή πέντε χρόνια μετά το οποίο μπορούν να επιλέξουν εάν θα ακολουθήσουν
πανεπιστημιακή/ανώτατη εκπαίδευση ή θα ενταχθούν στον επαγγελματικό βίο. Η εκπαίδευση που ακολουθεί την
υποχρεωτική εντάσσεται στην μέση ανώτερη και υποδιαιρείται στις ακόλουθες κατηγορίες:
- εκπαίδευση θεωρητικής ή θετικής κατεύθυνσης (συνήθης εκπαίδευση): το κλασικό λύκειο (liceo classico) και το πρακτικό
λύκειο (liceo scientifico) προετοιμάζουν τους μαθητές για πανεπιστημιακή ή άλλη ανώτατη εκπαίδευση. Η διάρκεια σπουδών
είναι πενταετής, και υποδιαιρείται κανονικά σε δύο κύκλους, ο πρώτος διετής και ο δεύτερος τριετής. Σε αυτήν την συνήθη
εκπαίδευση περιλαμβάνεται και το διδασκαλικό ινστιτούτο (instituto magistrale), που προετοιμάζει διδακτικό προσωπικό για
τη στοιχειώδη εκπαίδευση και η σχολή νηπιαγωγών (scuola magistrale) που προετοιμάζει διδακτικό προσωπικό του
νηπιαγωγείου. Η διάρκεια σπουδών και στα δύο είναι τετραετής.

- εκπαίδευση καλλιτεχνικής κατεύθυνσης: στην κατηγορία αυτή ανήκουν το καλλιτεχνικό λύκειο (liceo artistico) και τα
καλλιτεχνικά ινστιτούτα (istituti d' arte), όπου η διάρκεια σπουδών είναι τετραετής και τριετής αντιστοίχως.
- εκπαίδευση τεχνικής κατεύθυνσης: υπάρχουν εννέα διαφορετικά είδη τεχνολογικών ινστιτούτων: γεωπονικό τεχνολογικό
ινστιτούτο, εμπορικό ινστιτούτο, τεχνολογικό ινστιτούτο επιχειρησιακών σπουδών και αλληλογράφων ξένων γλωσσών,
ινστιτούτο τουρισμού, τεχνολογικό τοπογραφικό ινστιτούτο, τεχνολογικό βιομηχανικό ινστιτούτο, ινστιτούτο εξωτερικού
εμπορίου, ναυτιλιακό ινστιτούτο, ινστιτούτο οικιακής οικονομίας. Οι σπουδές είναι πενταετείς.
- εκπαίδευση επαγγελματικής εκπαίδευσης: οι σπουδές είναι τουλάχιστον πενταετείς και μπορούν να συμπληρωθούν με
επιπλέον έτη που παρέχουν δυνατότητα εισαγωγής σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Η μέση ανώτερη εκπαίδευση είναι το μόνο είδος εκπαίδευσης που δεν έχει αλλάξει δομή εδώ και δεκαετίες.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το σχολικό έτος αρχίζει κανονικά στα μέσα Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου, εκτός από το τελευταίο έτος, όπου οι
εξετάσεις μπορεί να διεξαχθούν τον Ιούλιο.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για να εισαχθούν οι μαθητές σε ίδρυμα μέσης ανώτερης εκπαίδευσης, πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου της μέσης
κατώτερης εκπαίδευσης (diploma de licenza media). Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το είδος μέσης ανώτερης
εκπαίδευσης που επιθυμούν. Ο μόνος πραγματικός περιορισμός είναι οι υπάρχουσες θέσεις σε κάθε σχολείο.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Όλες οι μέσες ανώτερες σχολές απαιτούν δίδακτρα, για να διαφυλαχθεί όμως το "δικαίωμα σπουδών" που διασφαλίζεται από
το σύνταγμα, οι μαθητές των κρατικών σχολείων μπορούν να τύχουν απαλλαγής διδάκτρων ή να λάβουν υποτροφίες
σπουδών. Τα σχολικά βιβλία παρέχονται μόνο επί πληρωμή.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Η διδασκαλία ξένης γλώσσας αποτελεί υποχρεωτικό κανόνα για κάθε είδος μέσης ανώτερης εκπαίδευσης: σε ορισμένα
ινστιτούτα προβλέπεται η υποχρεωτική ή προαιρετική διδασκαλία μίας δεύτερης ξένης γλώσσας.
ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Ο έλεγχος απόδοσης των μαθητών πραγματοποιείται κανονικά ανά τρίμηνο. Για να προαχθεί ο μαθητής στην ανώτερη τάξη,
πρέπει να λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 6 στα 10 σε κάθε μάθημα. Από το σχολικό έτος 1994-1995 καταργήθηκαν οι
εξετάσεις μεταξεταστέων του Σεπτεμβρίου, που προηγουμένως οι μαθητές έπρεπε να υποστούν για τα μαθήματα στα οποία
είχαν λάβει βαθμό κάτω του 6. Οι εξετάσεις μεταξεταστέων αντικαταστάθηκαν από ολοκληρωμένες διδακτικές παρεμβάσεις
(είδος φροντιστηρίων) που μπορούν να διοργανωθούν κατά τη διάρκεια του έτους ή κατά την έναρξη του επόμενου έτους
και τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουν οι μαθητές που δεν έχουν λάβει τη βάση σε ορισμένα μαθήματα.
Ακόμη είναι δυνατό να επαναλάβουν το έτος αν δεν έχουν λάβει τη βάση σε διάφορα μαθήματα και αν το συμβούλιο των
καθηγητών το αποφασίσει.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μετά το πέρας της ανώτερης μέσης εκπαίδευσης οι μαθητές πρέπει να υποστούν απολυτήριες εξετάσεις (esame di maturitΰ).
Παρ' ότι στις εξετάσεις αυτές γίνονται δεκτοί να συμμετάσχουν μόνο οι μαθητές που έχουν λάβει την απαιτούμενη
βαθμολογία κατά το προηγούμενο έτος, είναι γεγονός ότι το 100% των μαθητών συμμετέχει στις εξετάσεις αυτές. Οι
εξετάσεις αυτές συνίστανται σε δύο γραπτές εξετάσεις και μία προφορική, τις οποίες προετοιμάζει το Εθνικό Υπουργείο
Παιδείας. Η τελική αξιολόγηση εκφράζεται με βαθμό με άριστα το 60. Ο τίτλος σπουδών αυτός είναι διαφορετικός για το
κάθε είδος εκπαίδευσης (diploma di maturitΰ classica, scientifica, tecnica, κλπ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Το θέμα των οικονομικών βοηθημάτων έχει ανατεθεί στις περιφερειακές διοικήσεις και κανονικά περιλαμβάνει την απαλλαγή
από τα δίδακτρα, έκπτωση στα δημόσια μέσα μεταφοράς, φθηνότερες υπηρεσίες σίτησης, δωρεάν στέγαση σε κατάλληλες

εστίες, βοηθήματα και υποτροφίες σπουδών. Η συνδρομή αυτή παρέχεται ανάλογα με το εισόδημα της οικογενείας και με
την απόδοση του μαθητή.
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πανεπιστήμια και σε άλλα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα ειδικού καθεστώτος. Η ανώτατη εκπαίδευση διαιρείται σε τρεις κύκλους, μετά την
ολοκλήρωση των οποίων ο φοιτητής λαμβάνει:
- πανεπιστημιακό δίπλωμα (diploma universitario), μετά από διετείς ή τριετείς σπουδές,
- πανεπιστημιακό δίπλωμα ή πτυχίο (diploma di laurea), μετά από τετραετείς ή εξαετείς σπουδές (π.χ.
ιατρικής),
- δίπλωμα ειδίκευσης (diploma de specializzazione), μετά από τουλάχιστον διετείς σπουδές, και διδακτορικό
δίπλωμα (diploma di dottorato).
Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν σπουδές που οδηγούν στο πανεπιστημιακό δίπλωμα (diploma
universitario) σε πανεπιστήμιο όσο και σε σχολές ειδικού στόχου (scuole dirette a fini speciali). Τα
πανεπιστημιακά μαθήματα πραγματοποιούνται μόνο στην ιταλική γλώσσα. Η ανώτερη εκπαίδευση, μη
πανεπιστημιακού επιπέδου, παρέχεται από διάφορα είδη ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αφορά δε ιδίως
τον τεχνικό τομέα, όπως ακαδημίες, ανώτερα ιδρύματα καλών τεχνών και ωδεία.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει κανονικά στις 5 Νοεμβρίου και τελειώνει στις 15 Ιουνίου, χωρίς να
περιλαμβάνονται οι τελικές εξετάσεις. Η έναρξη και η λήξη του ακαδημαϊκού έτους μπορούν να κυμανθούν το
πολύ κατά ένα 15θήμερο από τη μία περιφέρεια στην άλλη. Ανάλογα με το πανεπιστήμιο και με την σχολή το
ακαδημαϊκό έτος μπορεί να χωρίζεται σε εξάμηνα.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Τίτλοι σπουδών: Οι μαθητές πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου (diploma di maturitΰ). Οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου που εκδίδεται μετά το πέρας του δεύτερου κύκλου
μέσης εκπαίδευσης και το οποίο παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο στη χώρα όπου έχει εκδοθεί.
Εάν η χώρα προέλευσης του μαθητή επιβάλλει άλλους όρους εισαγωγής σε συγκεκριμένη σχολή, ο μαθητής
πρέπει να πληροί τους όρους αυτούς. Σε όλες τις πανεπιστημιακές σχολές προβλέπεται ένας περιορισμένος
αριθμός θέσεων για αλλοδαπούς φοιτητές, κατόπιν απόφασης του κάθε πανεπιστημίου. Οι πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται σε αυτό το ποσοστό, σε περίπτωση όμως που υπάρχει πληθώρα
υποψηφίων έχουν προτεραιότητα. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που διαμένουν στην Ιταλία.
Εισαγωγικές εξετάσεις (concorso): Γενικά η εγγραφή στο πανεπιστήμιο είναι ελεύθερη. Προβλέπονται
εισαγωγικές εξετάσεις μόνο σε ορισμένες πανεπιστημιακές σχολές όπου υπάρχει περιορισμένος αριθμός
θέσεων
(numerus clausus). Όπου προβλέπονται εξετάσεις αυτού του είδους, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να τις υποστούν για να γίνουν δεκτοί. Εάν στη χώρα προέλευσης του μαθητή υπάρχει
περιορισμένος αριθμός θέσεων στην αντίστοιχη πανεπιστημιακή σχολή, ο μαθητής πρέπει να υποστεί
επιπλέον δοκιμασία σχετική με το πρόγραμμα σπουδών που επιλέγει.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων (numerus clausus): Ο περιορισμός θέσεων εφαρμόζεται μόνο στις ακόλουθες
πανεπιστημιακές σχολές: ιατρικής, κτηνιατρικής, οδοντιατρικής και πληροφορικής. Ορισμένα πανεπιστήμια
έχουν εισαγάγει τον προγραμματισμένο αριθμό, που είναι κάπως διαφορετικός από τον περιορισμένο αριθμό.
Οι σχολές ειδικών στόχων (scuole dirette a fini speciali) προβλέπουν σταθερό αριθμό διαθέσιμων θέσεων.
Ξένες γλώσσες: Οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποστούν εξέταση ιταλικής γλώσσας. Οι
γλωσσικές εξετάσεις καθώς και η δοκιμασία ικανότητας (εισαγωγικές εξετάσεις) διοργανώνονται από κάθε
πανεπιστημιακή σχολή, αλλά διεξάγονται όλες μαζί κατά την ίδια ημερομηνία σε ολόκληρη την χώρα.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τα δίδακτρα καθορίζονται μονομερώς από κάθε πανεπιστήμιο και κατά συνέπεια μπορεί να παρουσιάζουν
διακυμάνσεις από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Περιλαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής και την συνεισφορά
για την διδασκαλία των μαθημάτων. Το κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να απαλλάξει του φοιτητές από την
καταβολή διδάκτρων.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή Η Ιταλία αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών, όσον
αφορά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια τους οποίους έχουν εκδώσει κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τα οποία έχει υπογράψει συμφωνίες σχετικά με την επίσημη αναγνώριση των τίτλων σπουδών του δεύτερου
κύκλου της μέσης εκπαίδευσης. Οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θεωρήσουν τους τίτλους
σπουδών δεύτερου κύκλου μέσης εκπαίδευσης στο προξενείο της Ιταλίας της χώρας τους.
* Αναγνώριση πτυχίων και διπλωμάτων Τα κέντρα NARIC παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση
των τίτλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ιταλίας από μέρους των άλλων κρατών μελών.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, οι τελικοί τίτλοι σπουδών είναι οι
ακόλουθοι:
- πανεπιστημιακό δίπλωμα (diploma universitario),
- πανεπιστημιακό δίπλωμα ή πτυχίο (diploma di laurea),
- δίπλωμα ειδίκευσης (diploma di specializzazione).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Βοηθήματα: Το κράτος είναι αρμόδιο για την οργάνωση οι δε περιφέρειες για τη χορήγηση της οικονομικής
συνδρομής η οποία συνίσταται στην παροχή κοινωφελών υπηρεσιών μεταξύ των οποίων σίτηση και στέγαση,
παροχή υποτροφιών σπουδών και υγειονομικής περίθαλψης. Αλλες πηγές συνδρομής, δανείων και
βοηθημάτων: Τα πανεπιστήμια μπορούν να παράσχουν πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή της
συνεισφοράς και μπορούν να παράσχουν προσωρινή απασχόληση στους μαθητές. Όροι χορήγησης της
συνδρομής: Η οικονομική συνδρομή παρέχεται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του μαθητή και την
απόδοσή του. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λάβουν βοηθήματα βάσει των κοινοτικών
κανόνων που αναφέρονται στο σημείο Ι.1 του παρόντος κειμένου.
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ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Ι. Πληροφορίες σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο
Η συνθήκη ΕΚ (άρθρο 8Α) προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα
στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων. Κάθε πολίτης της Ένωσης που προτίθεται να
διαμείνει για διάστημα άνω των τριών μηνών σε άλλο κράτος μέλος, υποχρεούται να κατέχει άδεια διαμονής. Το έγγραφο
αυτό, που χρησιμεύει αποκλειστικά στο να πιστοποιήσει το δικαίωμα διαμονής το οποίο απολαύουν όλοι οι πολίτες της
Ένωσης, εκδίδεται με την υποβολή ορισμένων δικαιολογητικών, τα οποία χορηγεί ο αιτών σύμφωνα με την προσωπική του
κατάσταση.
ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τις διατυπώσεις στην Ιταλία
Οι προτιθέμενοι να διαμείνουν για διάστημα άνω των τριών μηνών στην Ιταλία οφείλουν να κατέχουν ισχύον δελτίο
ταυτότητας ή διαβατήριο. Πρέπει να δηλώσουν εντός οκτώ ημερών από της αφίξεως, την παρουσία τους στην αστυνομική
διοίκηση του τόπου διαμονής και να ζητήσουν άδεια διαμονής. Η αίτηση υποβάλεται στην αστυνομική διοίκηση του τόπου
διαμονής (όσοι προτίθενται να διαμείνουν για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών στην Ιταλία μπορούν να ανατρέξουν για
περισσότερες πληροφορίες στον οδηγό "Πώς να ταξιδέψετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση" και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο).
Και στις δύο περιπτώσεις, οι παραλείποντες να διεκπεραιώσουν τις διατυπώσεις αυτές υπόκεινται σε χρηματικές ποινές που
μπορούν να ανέλθουν μέχρι του ποσού των 400.000 λιρετών. Για τον προσδιορισμό της αρμόδιας αστυνομικής διοίκησης για
τη δήλωση της παρουσίας στη χώρα, ή για την αίτηση της άδειας διαμονής (περιπτώσεις που προβλέπονται στις επόμενες
παραγράφους), μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης του τόπου διαμονής σας. Στην Ιταλία οι
παραμεθόριοι εργαζόμενοι οφείλουν να ζητήσουν δελτίο παραμεθόριου εργαζομένου από την αρμόδια αστυνομική διοίκηση
του τόπου εργασίας τους.
Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν με την αίτησή σας: Μαζί με την αίτηση άδειας διαμονής, πρέπει να υποβάλετε έγκυρο
δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δύο φωτογραφίες διαβατηρίου και να υπογράψετε δήλωση καλής διαγωγής (εφόσον είστε

άνω των 18 ετών). Ανάλογα με το καθεστώς σας (μισθωτός, σε αναζήτηση απασχόλησης, ανεξάρτητος εργαζόμενος,
συνταξιούχος, οικονομικά ανενεργός, φοιτητής), θα σας ζητηθεί να υποβάλετε διάφορα έγγραφα κατά τη διαμονή σας στην
Ιταλία:
Οι μισθωτοί πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη τους που να πιστοποιεί ότι θα τους απασχολήσει,
ή πιστοποιητικό απασχόλησης·
Όσοι εγκαθίστανται ως ανεξάρτητοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν το καθεστώς τους, με την εγγραφή τους σε
επαγγελματική ένωση, τον αριθμό ΦΠΑ τους ή την εγγραφή σε εμπορικό μητρώο·
Όσοι παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μετακινούνται στην Ιταλία για να δεχτούν ή να παράσχουν
υπηρεσίες.
Οι μισθωτοί και οι ανεξάρτητοι εργαζόμενοι είναι πιθανόν να μην χρειαστεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς ίδιους
πόρους.
Ο παραμεθόριος εργαζόμενος (ήτοι εκείνος που εργάζεται στην Ιταλία διατηρώντας την διαμονή του στο έδαφος άλλου
κράτους μέλους στο οποίο επιστρέφει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα) οφείλει να υποβάλει, πέραν των
δικαιολογητικών για την επαγγελματική του δραστηριότητα ως μισθωτού ή ανεξάρτητου επαγγελματία, βεβαίωση διαμονής
στο εν λόγω κράτος μέλος.
Εφόσον παραμείνετε στην Ιταλία αφού εργαστήκατε εκεί, είτε ως μισθωτός είτε ως ανεξάρτητος εργαζόμενος, θα πρέπει να
υπάγεστε σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) παύσατε να εργάζεστε είχατε φθάσει την ηλικία συνταξιοδότησης βάσει της ιταλικής νομοθεσίας, εργαστήκατε
τουλάχιστον τους 12 τελευταίους μήνες στην Ιταλία και διαμείνατε στη χώρα αυτή σε συνεχή βάση για τουλάχιστον τρία
έτη·
β) ζήσατε στην Ιταλία σε μόνιμη βάση για τουλάχιστον δύο έτη και χρειάστηκε να διακόψετε την επαγγελματική σας
δραστηριότητα λόγω μόνιμης ανικανότητας. Εφόσον η ανικανότητα αυτή οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ασθένεια που
σας δίνει το δικαίωμα σε επίδομα το οποίο καταβάλλεται ολόκληρο ή εν μέρει από ιταλικό δημόσιο οργανισμό, δεν τίθενται
προϋποθέσεις διαμονής.
Στις δύο αυτές περιπτώσεις, δεν απαιτείται περίοδος διαμονής και παύει να ισχύει η προϋπόθεση της απασχόλησης για τους
δώδεκα τελευταίους μήνες τουλάχιστον εφόσον ο/η σύζυγός σας είναι Ιταλός υπήκοος ή έχασε την ιταλική ιθαγένεια λόγω
του γάμου του/της·
γ) αφού ζήσατε και εργαστήκατε στην Ιταλία σε μόνιμη βάση για τρία έτη, συνεχίσατε την εργασία σας σε άλλο κράτος
μέλος (παραμεθόριοι εργαζόμενοι) διατηρώντας τη διαμονή σας στην Ιταλία.
Έχετε το δικαίωμα, για περίοδο δύο ετών από τη στιγμή που μεσολαβεί μία από τις προαναφερθείσες αλλαγές, να ασκήσετε
το δικαίωμα διαμονή σας στη χώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να αναχωρήσετε από την Ιταλία και να
επιστρέψετε όσες φορές θέλετε.
Εάν είστε συνταξιούχος και εργαζόσταν προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος ή δεν είστε οικονομικά ενεργός, θα πρέπει να
αποδείξετε ότι διαθέτετε ασφάλιση ασθένειας και επαρκείς πόρους (για παράδειγμα εισόδημα τουλάχιστον ισοδύναμο με το
ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης). Θεωρούνται ως επαρκή μέσα προς συντήρηση τα αντίστοιχα με την κατώτατη σύνταξη στην
Ιταλία που ανέρχεται σε ποσό ύψους 375.550 λιρετών τον μήνα, με είσπραξη κάθε δύο μήνες (συνολικό ποσό 751.000
λιρέτες) και συντήρηση οικογενείας που συνίσταται από ένα ή περισσότερα άτομα.
Εάν είστε φοιτητής, θα πρέπει να αποδείξετε ότι είστε εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό οργανισμό και ότι
καλύπτεσθε από ασφάλιση ασθένειας. Θα πρέπει να βεβαιώσετε, μέσω σχετικής δήλωσης ή τουλάχιστον αντίστοιχου
εναλλακτικού τρόπου, ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους ώστε να μην επιβαρύνετε οικονομικά το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης.
Τα μέλη της οικογένειάς σας που έχουν επίσης δικαίωμα διαμονής (οδηγός "Το δικαίωμα διαμονής σε μια άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης" εξηγεί ποιά από τα μέλη της οικογένειάς σας έχουν το δικαίωμα αυτό) πρέπει να υποβάλουν, εκτός από
τα έγγραφα που ζητούνται συνήθως (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δύο φωτογραφίες διαβατηρίου και δήλωση καλής
διαγωγής για τους άνω των 18 ετών) τα ακόλουθα:

- έγγραφο που να αποδεικνύει τη συγγενική σχέση μαζί σας·
- αν τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους, θεώρηση (όταν είναι απαραίτητο)·
- έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω πρόσωπα εξαρτώνται οικονομικά από σας (δεν ισχύει για τη σύζυγο και τα
παιδιά κάτω των 21 ετών)·
- αν είστε συνταξιούχος ή οικονομικά ανενεργός, απόδειξη ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους για σας και την οικογένειά σας και
ότι όλα τα μέλη της οικογένειά σας καλύπτονται ασφαλιστικά.
- αν είστε φοιτητής, απόδειξη ότι όλα τα μέλη της οικογένειάς σας καλύπτονται ασφαλιστικά.
Το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειάς σας θα εξαρτάται από το δικό σας δικαίωμα διαμονής.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Από της αιτήσεως της άδειας διαμονής, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη κατάθεσης ισχύος 3 μηνών, που μπορεί να
ανανεωθεί μέχρις ότου εκδοθεί η άδεια παραμονής.
Η απόφαση σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης για την πρώτη άδεια διαμονής θα πρέπει να ληφθεί εντός 6
μηνών από της αιτήσεως.Η άδεια διαμονής έχει περιορισμένη διάρκεια (βλ. τον οδηγό "Το δικαίωμα διαμονής σε μια άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"). Τα μέλη της οικογενείας τα οποία συνοδεύουν τον ενδιαφερόμενο θα λάβουν άδεια
διαμονής ίδιας ισχύος με την δική του. Στην περίπτωση αλλαγής του τόπου διαμονής στο εσωτερικό της Ιταλίας ο
ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αστυνομική διοίκηση του τόπου της νέας διαμονής εντός 8 ημερών από
της αφίξεώς του. Η νέα διεύθυνση θα περιληφθεί στην άδεια παραμονής του. Το γεγονός ότι χορηγήθηκε άδεια παραμονής,
παραδείγματος χάρη με την ιδιότητά του ως μισθωτού, δεν εμποδίζει, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας
διαμονής, την αλλαγή επαγγελματικής κατάστασης και παραδείγματος χάρη την έναρξη δραστηριότητας ανεξάρτητου
επαγγελματία. Η ανανέωση της άδειας διαμονής γίνεται με τις ίδιες διατυπώσεις που ισχύουν για την έκδοση του πρώτου
τίτλου διαμονής (αναφέροντας, ενδεχομένως, την νέα επαγγελματική κατάσταση), με τη μόνη διαφορά ο ενδιαφερόμενος
δεν οφείλει πλέον να υποβάλει: την θεώρηση ή το αποδεικτικό στοιχείο συγγένειας στις περιπτώσεις κατιόντων και ανιόντων.
Οφείλει να ζητήσει την ανανέωση πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής σας. Εάν κατά τη στιγμή της ανανέωσης ο αιτών
βρίσκεται σε κατάσταση μη ηθελημένης ανεργείας για περίοδο άνω των 12 συνεχών μηνών, η ανανέωση μπορεί να
περιοριστεί σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Με τη λήξη της περιόδου αυτής οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
αρνηθούν περαιτέρω ανανέωση εάν ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να βρίσκεται χωρίς απασχόληση. Τα τέλη που
εισπράττονται για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής αντιστοιχούν με εκείνα που εφαρμόζονται για την
έκδοση εθνικού δελτίου ταυτότητας το οποίο προορίζεται για ιταλούς υπηκόους (αυτή τη στιγμή, τα τέλη αυτά ανέρχονται
σε ποσό ύψους 10.000 λιρετών).
ΙΙΙ. Μέσα προσφυγής
Εάν απορρίφθηκε η αίτησή σας για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας παραμονής ή εάν λήφθηκε εναντίον σας ένα μέτρο
απέλασης, η απόφαση αυτή θα πρέπει να σας γνωστοποιηθεί και να είναι αιτιολογημένη, εκτός εάν εμπίπτει σε λόγους που
συνδέονται με την ασφάλεια του κράτους. Για τους λόγους απόρριψης, βλ. τον οδηγό "Το δικαίωμα διαμονής σε μια άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής κατά της αποφάσεως και είναι στη διάθεσή σας τα ίδια
μέσα προσφυγής τα οποία προσφέρονται στους ιταλούς υπηκόους κατά διοικητικών πράξεων.Πρέπει να σημειωθεί ότι η
άδεια διαμονής δεν μπορεί να απορριφθεί παρά μόνον στην περίπτωση λήξης της ισχύος των εγγράφων ταυτότητας τα
οποία επέτρεψαν την είσοδό σας στη χώρα.
Διεξαγωγή της διαδικασίας: Η απόφαση για την ακύρωση της πρώτης άδειας διαμονής περιλαμβάνει μνεία της προθεσμίας
εντός της οποίας θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εξέλθει από την εθνική επικράτεια. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι
κατώτερη των 15 ημερών, εκτός της περιπτώσεως έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση υπόκειται, κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου, σε γνωμοδότηση της ειδικής επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά της απόφασης απόρριψης
μπορεί να γίνει προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο και σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, στο Συμβούλιο
Επικρατείας. Η απόφαση για την απόρριψη της ανανέωσης της άδειας διαμονής ή η απόφαση για την απέλαση, υπόκειται
στην προηγούμενη γνωμοδότηση της ειδικής επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώπιον της οποίας ο ενδιαφερόμενος
οφείλει να παραστεί ή να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο. Η απόφαση απόρριψης περιλαμβάνει μνεία της προθεσμίας εντός της

οποίας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξέλθει της επικράτειας, και δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ενός μηνός εκτός από
λόγους έκτακτης ανάγκης. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού
δικαστηρίου και σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προσφυγή ενώπιον του
διοικητικού δικαστηρίου πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης. Στην
περίπτωση μέτρου απέλασης από την επικράτεια, εάν η προσφυγή έχει υποβληθεί εντός των πρώτων 15 ημερών της εν
λόγω προθεσμίας, η εφαρμογή του μέτρου απέλασης διακόπτεται εώς ότου ληφθεί οριστική απόφαση. Η παράσταση
δικηγόρου είναι υποχρεωτική. Εάν επιβεβαιωθεί η απόφαση απόρριψης ή απέλασης, ο ενδιαφερόμενος διαθέτει νέα
προθεσμία 30 ημερών για προσβολή της απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
επωφεληθεί νομικής αρωγής υπό ορισμένους όρους και μπορεί να ζητήσει την παρουσία διερμηνέα.
Κοινοτικά κείμενα αναφοράς: μισθωτοί (κανονισμός 1612/68 και οδηγία 68/360)· ανεξάρτητοι επαγγελματίες (οδηγία
73/148)· συνταξιούχοι που διαμένουν στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους αφού άσκησαν επαγγελματική δραστηριότητα
(κανονισμός 1251/70 και οδηγία 75/34)· συνταξιούχοι που άσκησαν επαγγελματική δραστηριότητα στην επικράτεια άλλου
κράτους μέλους (οδηγία 90/365)· οικονομικά ανενεργά πρόσωπα (οδηγία 90/364)· σπουδαστές (οδηγία 93/96)· μέτρα που
λήφθηκαν για λόγους δημοσίας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας (οδηγία 64/221).
Εθνικά κείμενα αναφοράς: Προεδρικό διάταγμα της 30/12/65 αριθ. 1656 (ΕΕ της 03/03/66 αριθ. 55), όπως τροποποιήθηκε
από το Προεδρικό διάταγμα της 29/12/69 αριθ. 1225 (ΕΕ της 25/03/70 αριθ. 75), Υπουργικό διάταγμα της 09/07/71 (ΕΕ της
12/08/71 αριθ. 203) νόμος της 04/04/77 αριθ. 127 (ΕΕ της 19/04/77 αριθ. 105), νόμος της 28/02/90 αριθ. 39 (ΕΕ της
21/03/90 αριθ. 67), Νομοθετικό διάταγμα της 26/11/92 αριθ. 470 (ΕΕ της 04/12/92 αριθ. 286).
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