
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 

 

 

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 το 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 αυτόν (της μη διάκρισης) μόνον εφόσον είναι διακινούμενος εργαζόμενος ή μέλος της 

οικογενείας διακινούμενου εργαζομένου. 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 

παραμονής στο κράτος μέλος υποδοχής. 

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί 12 χρόνια, από 6 έως 18 ετών. Οι μαθητές οφείλουν να φοιτούν κανονικά στο σχολείο 

μέχρι την ηλικία των 15 ετών και να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια και τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τα δύο πρώτα χρόνια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης οφείλουν να φοιτήσουν πλήρως μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Όσοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν πλήρη 

εκπαίδευση μέχρι τα 18, μπορούν να ακολουθήσουν μερική εκπαίδευση που είναι υποχρεωτική μέχρι τα 18.Η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (Primarschulwesen, lager onderwijs) απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών· διαρκεί έξι έτη και 

περιλαμβάνει τρεις κύκλους διετούς διάρκειας. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Sekundarschulwesen, secundair onderwijs), 

περιλαμβάνεται, όπως και η πρωτοβάθμια, στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση και απευθύνεται σε εφήβους 12 έως 18 ετών. 

Στη γαλλική (δηλαδή τη γαλλόφωνη) κοινότητα, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξακολουθεί να χωρίζεται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: 

- εκπαίδευση Ιου είδους, η οποία περιλαμβάνει τρεις κύκλους διετούς διάρκειας (εκπαίδευση ανανεωμένη)· 

- εκπαίδευση του ΙΙου είδους, η οποία περιλαμβάνει δύο κύκλους τριετούς διάρκειας (εκπαίδευση παραδοσιακή). 

Η πλειονότητα των μαθητών παρακολουθεί σήμερα το πρώτο είδος εκπαίδευσης, το οποίο είναι και το μόνο που 

προσφέρεται στη γερμανόφωνη κοινότητα. Περιλαμβάνει, και στις δύο κοινότητες, τρεις κύκλους διετούς διάρκειας: 

- 1ος κύκλος: βαθμίδα παρατήρησης (γενικά για τους μαθητές 12 έως 14 ετών)· 

- 2ος κύκλος: βαθμίδα μετάβασης (γενικά για τους μαθητές 14 έως 16 ετών)· 

- 2ος κύκλος: βαθμίδα προσδιορισμού (γενικά για τους μαθητές 16 έως 18 ετών). 

Υπάρχουν τέσσερις μορφές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η γενική, η τεχνική, η καλλιτεχνική και η επαγγελματική, που 

χωρίζονται σε δύο τμήματα: τμήμα μετάβασης, που προετοιμάζει τους μαθητές για την ανώτατη εκπαίδευση, και τμήμα 

εξειδίκευσης, που τους προετοιμάζει για την άσκηση ενός επαγγέλματος. 

Στη Φλαμανδία, τα δύο διαφορετικά είδη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Ι και ΙΙ - έχουν αντικατασταθεί από μία νέα γενική 

διάρθρωση, η οποία περιλαμβάνει τρεις κύκλους διετούς διάρκειας και χωρίζεται πάλι σε τέσσερις μορφές: γενική, τεχνική, 

καλλιτεχνική και επαγγελματική. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Το σχολικό έτος αρχίζει συνήθως την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

* Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: οι μαθητές γίνονται δεκτοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το Σεπτέμβριο του έτους που 

συμπληρώνουν τα έξι τους χρόνια· κατ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί μαθητές μικρότεροι ή μεγαλύτεροι από το όριο. 

* Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: οι μαθητές που έχουν λάβει το Απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (certificat d'ιtudes de 

base - CEB. Abschluberzeugnis der Grundschule, Getuigsschrift van het Basisonderwijs) γίνονται αυτομάτως δεκτοί στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει την έκτη τάξη του Δημοτικού σχολείου αλλά δεν έχουν 

λάβει το Απολυτήριο μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί υπό προϋποθέσεις. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν σε όλους τους μαθητές. Δεν απαιτούνται δίδακτρα, αλλά είναι δυνατό να 

ζητηθεί από τους γονείς μία οικονομική συνεισφορά για τα γεύματα, τη μεταφορά και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Η 



Κοινότητα αναλαμβάνει τη δωρεάν διανομή βιβλίων και σχολικών ειδών. 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

* Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Γαλλική κοινότητα: στην περιφέρεια των Βρυξελλών, η σπουδή των ολλανδικών είναι 

υποχρεωτική από την ηλικία των 8 ετών. Στην υπόλοιπη γαλλική κοινότητα, από την ηλικία των 10 ετών οι μαθητές μπορούν 

να παρακολουθήσουν μία δεύτερη εθνική γλώσσα (ολλανδικά ή γερμανικά) ή αγγλικά. Γερμανόφωνη κοινότητα: η σπουδή 

των γαλλικών είναι δυνατή από το πρώτο έτος και υποχρεωτική μετά το τρίτο έτος. Φλαμανδική κοινότητα: στην περιφέρεια 

των Βρυξελλών, η σπουδή των γαλλικών είναι δυνατή από το πρώτο έτος και υποχρεωτική μετά τα 8 χρόνια. Σε όλα τα άλλα 

φλαμανδικά σχολεία, τα γαλλικά μπορούν να διδάσκονται μετά την ηλικία των 10 ετών. 

* Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γαλλική κοινότητα: σε όλα τα είδη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική η 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ενώ σε ορισμένους τομείς μπορεί να διδαχθεί και μία πρόσθετη ξένη γλώσσα. Γερμανόφωνη 

κοινότητα: τα γερμανικά και τα γαλλικά διδάσκονται από τον πρώτο κύκλο,ενώ από το δεύτερο κύκλο μπορεί επίσης να 

διδαχθεί μία πρόσθετη ξένη γλώσσα. Σε ορισμένα σχολεία, ορισμένα μαθήματα διδάσκονται στα γαλλικά. Φλαμανδική 

κοινότητα: τα γαλλικά, όπως και τα αγγλικά σε ορισμένες περιπτώσεις, διδάσκονται από τον πρώτο κύκλο. Μετά το 2ο κύκλο 

(στην ηλικία των 8 ετών), διδάσκεται μία δεύτερη ξένη γλώσσα· το γενικό πρόγραμμα διδασκαλίας προβλέπει επίσης μία 

τρίτη γλώσσα. 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

* Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: στο τέλος του σχολικού έτους, ο διδάσκων προβαίνει σε γενική αξιολόγηση βάσει της επίδοσης 

ολόκληρης της χρονιάς και των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων για να αποφασίσει αν ο μαθητής μπορεί να 

προβιβαστεί στην επόμενη τάξη. Θεωρητικά, μπορεί ένας μαθητής να επαναλάβει όλες τις τάξεις, αλλά στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι σπάνιο το φαινόμενο να μένει κάποιος στην ίδια τάξη πάνω από μία φορά. 

* Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: στο τέλος της χρονιάς λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της συνεχούς αξιολόγησης και 

των εξετάσεων προκειμένου να αποφασιστεί άν ο μαθητής μπορεί να προαχθεί στην επόμενη τάξη ή πρέπει να μείνει 

στάσιμος. 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

* Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: στο τέλος της έκτης τάξης, οι μαθητές λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό σπουδών - Απολυτήριο 

(certificat d'ιtudes de base - CEB, Abschlubzeugnis der Grundschule, Getuigschrift van het Basisonderwijs). 

* Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: κάθε σχολείο χορηγεί στους μαθητές αποδεικτικά φοίτησης. Οι μαθητές που ολοκληρώνουν 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λαμβάνουν το Απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (CESS, Abschlubzeugnis 

der Oberstufe des Sekundarunterrichts, Diploma van secundair onderwijsI). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν λαμβάνουν καμία οικονομική ενίσχυση υπό μορφή σχολικών επιδομάτων. 

Κάθε μαθητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτά με επιτυχία στο σχολείο και που οι γονείς του δεν διαθέτουν τα 

οικονομικά μέσα για να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές του, μπορεί να τύχει πρακτικής και οικονομικής ενίσχυσης από τις 

δημόσιες αρχές. Η οικονομική ενίσχυση συνίσταται σε επιδόματα σπουδών που χορηγούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις 

που συνδέονται κυρίως με το οικογενειακό εισόδημα. Οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν επίσης να λάβουν οικονομική ενίσχυση 

αν ζουν στο Βέλγιο πέραν του ενός έτους. Επίσης υπάρχει ένα σύστημα χορήγησης δανείων σπουδών, τα οποία χορηγούνται 

βάσει των ίδιων κριτηρίων που ισχύουν και για τα επιδόματα σπουδών και επιτρέπουν τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης από 

τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον τρία παιδιά υπό την κηδεμονία τους. Η μεταφορά των μαθητών εξασφαλίζεται από 

υπηρεσία σχολικών λεωφορείων με ειδικό κόμιστρο. 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο Βέλγιο, δεν υπάρχει ανώτερη προαιρετική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική καθόλη τη διάρκειά της. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Γαλλική και φλαμανδική κοινότητα: υπάρχουν τρία είδη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: τριτοβάθμια εκπαίδευση σύντομης 

διάρκειας, τριτοβάθμια εκπαίδευση μακράς διαρκείας και πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

παρέχεται στα πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε ιδρύματα ισοδύναμου καθεστώτος και περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τέσσερα έτη σπουδών που χωρίζονται σ ε δύο κύκλους . Κάθε περίοδος ή κύκλος καταλήγει στη χορήγηση ενός 

πιστοποιητικού που καθορίζει την πρόσβαση στον επόμενο κύκλο σπουδών. Η διάρκεια κάθε κύκλου είναι δύο ή τρία έτη. Η 

μη πανεπιστημιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα αντικειμένων και είναι οργανωμένη σε δύο 

διαφορετικές μορφές: 

- τριτοβάθμια εκπαίδευση σύντομης διάρκειας, που είναι ένας ενιαίος κύκλος σπουδών διάρκειας 3 ή 4 ετών· 

- τριτοβάθμια εκπαίδευση μακράς διαρκείας, παρόμοιου χαρακτήρα και επιπέδου με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 

περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών και διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα έτη. 



Γερμανόφωνη κοινότητα: υπάρχει μόνο ένα είδος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μη πανεπιστημιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση 

σύντομης διάρκειας). Οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ανώτατες σπουδές μακράς διαρκείας ή 

πανεπιστημιακές σπουδές πρέπει να εγγραφούν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μιας από τις δύο άλλες κοινότητες. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει κανονικά από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι την πρώτη Δευτέρα Οκτωβρίου και τελειώνει το 

αργότερο στις 15 Ιουλίου στη Βαλονία και στις Βρυξέλλες και στα τέλη Ιουνίου στη Φλαμανδία. Χωρίζεται σε δύο εξάμηνα. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Τίτλοι σπουδών: για την εισαγωγή και στα τρία είδη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται το Απολυτήριο ανώτατης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (CESS, Abschlubzeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts ou Abitur, Diploma van 

secondair onderwijs). Oι ευρωπαίοι πολίτες που έχουν λάβει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένης χώρας πρέπει να 

αναγνωρίσουν επίσημα την ισοδυναμία του απολυτηρίου τους με τα βελγικά για να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.  

Εισαγωγή: για ορισμένους κλάδους οργανώνονται εισιτήριες εξετάσεις· επιπλέον, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

μπορούν ελεύθερα να επιβάλουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει ρυθμιστικών όρων που ισχύουν για ορισμένους τομείς 

σπουδών. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να περάσουν με επιτυχία τις ίδιες εισιτήριες εξετάσεις με τους βέλγους σπουδαστές. 

Νumerus clausus: το Βέλγιο δεν εφαρμόζει αριθμητικό όριο εισακτέων σπουδαστών ούτε σύστημα ποσοστών. 

Γλώσσες: στο Βέλγιο, δεν υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με τη γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας· οι αλλοδαποί 

σπουδαστές οφείλουν, ωστόσο, να έχουν επαρκή γνώση αυτής της γλώσσας για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Σε 

γενικές γραμμές, οι σπουδαστές που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα τα γαλλικά ή τα ολλανδικά υποβάλλονται σε μία 

προκαταρκτική γλωσσική εξέταση πριν γίνουν δεκτοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Δίδακτρα (στη γαλλική κοινότητα ονομάζονται minerval) επιβάλλονται σε όλα τα είδη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσό 

ορίζεται από τα πανεπιστήμια και τα μη πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει 

να καταβάλλουν το ίδιο ποσό με τους βέλγους σπουδαστές. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Το Βέλγιο αναγνωρίζει τους τίτλους 

σπουδών που έχουν χορηγηθεί από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δυνάμει διαφόρων διμερών συμφωνιών σχετικά με την 

αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντούτοις, οι συμφωνίες αυτές δεν 

εφαρμόζονται πλέον αυστηρά και οι κάτοχοι των τίτλων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης στο αρμόδιο υπουργείο. 

Στην πράξη, η αναγνώριση αυτή χορηγείται σε γενικές γραμμές. Αναγνωρίζονται επίσης το ευρωπαϊκό και το διεθνές 

απολυτήριο. 

* Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες για την αναγνώριση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πτυχίων που 

έχουν αποκτηθεί βάσει του βελγικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC 

(κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο). 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Γαλλική κοινότητα: Οι χορηγούμενοι πανεπιστημιακοί τίτλοι είναι οι ακόλουθοι: 

- τίτλος υποψηφίου (candidat) που χορηγείται ύστερα από τα δύο ή τρία έτη σπουδών· 

- τίτλος πτυχιούχου (licenciι) που χορηγείται ύστερα από δύο ή τρία έτη συμπληρωματικών σπουδών· 

- διδακτορικός τίτλος (docteur). 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση σύντομης διάρκειας οδηγεί στον τίτλο του διπλωματούχου (graduι). 

Γερμανόφωνη κοινότητα: Η τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέχεται στον παραϊατρικό και παιδαγωγικό τομέα οδηγεί στο 

πτυχίο διπλωματούχου (Graduierte - graduι). 

Φλαμανδική κοινότητα: Ο πρώτος κύκλος της βασικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οδηγεί στη λήψη του ενδιάμεσου 

πιστοποιητικού υποψηφίου (candidaat). Ο δεύτερος κύκλος οδηγεί στον τίτλο του πτυχιούχου (licentiaat). O τρίτος κύκλος 

ισοδυναμεί με διδακτορικό πτυχίο. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Υποτροφίες: οι μαθητές που έχουν φοιτήσει επιτυχώς στο σχολείο και οι γονείς των οποίων δεν διαθέτουν επαρκές εισόδημα 

που να επιτρέπει στα παιδιά τους να παρακολουθήσουν κανονική εκπαίδευση μπορούν να τύχουν οικονομικής και πρακτικής 

ενίσχυσης από τις δημόσιες αρχές. Η εν λόγω ενίσχυση συνίσταται σε υποτροφίες και δάνεια σπουδών που χορηγούνται 

σύμφωνα με τους ίδιους όρους. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση χορηγείται από κάθε κοινότητα. 

Επιλεξιμότητα: η οικονομική ενίσχυση χορηγείται βάσει του οικογενειακού εισοδήματος, της ηλικίας του σπουδαστή που 

εγγράφεται στο πρώτο έτος και των επιδόσεών του. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν επίσης να λάβουν τέτοιου 

είδους ενίσχυση σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες που αναφέρονται στο τμήμα Ι.1. του παρόντος εγγράφου. 



ΙΙΙ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Agence nationale ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

Ministθre de l'ιducation, de la recherche et de la formation Secrιtariat gιnιral 

Bd. Pachιco, 19 bte 0 B-1010 BRUXELLES 

Tιl.:             (+32) 2 210.55.25       Tιlιcopieur:             (+32) 2 210.55.38       

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ_ 

Agence nationale COMENIUS 

Ministθre de l'ιducation, de la recherche et de la formation 

Place Surlet de Chokier, 15-17 B-1000 BRUXELLES 

Tιl.:             (+32) 2 221.89.38       Tιlιcopieur:             (+32) 2 221.89.23       

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Agence nationale ERASMUS Agence Nationale Francophone ERASMUS 

Place du Parc, 20 B-7000 MONS 

Tιl.:             (+32) 65 37.10.16       Tιlιcopieur:             (+32) 65 37.32.07       

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

NARIC (Rιseaux des centres nationaux d'information sur la reconnaissance acadιmique des diplτmes) 

Ιquivalence de l'enseignement supιrieur Ministθre de l'ιducation et de la recherche scientifique de la Communautι franηaise 

Rue Royale 204, Quartier des Arcades/ 6e ιtage B-1010 Bruxelles 

Tιl.:             (+32) 2 210.55.77       Tιlιcopieur:             (+32) 2 210.55.17       

ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Agence nationale EURYDICE 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Abteilung Organisation des Unterrichtswesens Agentur Eurydice 

Gospertstraίe 1-5 B-4700 Eupen 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Agence nationale COMENIUS 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Organisation des Unterrichtswesens SOKRATES-Agentur 

Gosperstraίe 1-5 B-4700 Eupen 

Tιl.:             (+32) 87 74.45.30       Tιlιcopieur:             (+32) 87 55.64.75       

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Agence nationale ERASMUS 

Δεν υπάρχει εθνική υπηρεσία ERASMUS για τη γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου. 

ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Department Onderwijs Secretariaat-generaal Afdeling Beleidsgerichte Coφrdinatie 

Rijksadministratief 

Centrum Arcadengebouw B-1010 Bruxelles 

Tιl.:             (+32) 2 210 51.11       Tιlιcopieur:             (+32) 2 210 53.72       

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗMΑ 

Agence nationale EURYDICE 

Belgische Eurydice Eenheid 1 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement van het Onderwijs 

Arcaden - bureau 3101 B-1010 Bruxelles 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Agence nationale COMENIUS 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs 

Administratie Basisonderwijs 

Koningsstraat 136 B-1000 BRUXELLES 

Tιl.:             (+32) 2 211.45.22       Tιlιcopieur:             (+32) 2 211.45.03       

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Secondaire Onderwijs 

R.A.C. Arcadengebouw, 5de verdieping B-1010 BRUXELLES 

Tιl.:             (+32) 2 210.51.11       Tιlιcopieur:             (+32) 2 210.53.72       



Socrates-agentschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs 

Afdeling Beleidsgerichte Coφrdinatie Cel International Beleid 

Rijksadministratief Centrum Arcadengebouw B-1010 BRUXELLES 

Tιl.:             (+32) 2 211.51.75       Tιlιcopieur:             (+32) 2 211.53.72       

Vlaams Leonardo da Vinci Agentschap vzw Bischoffsheimlaan 27 bus 3 B-1000 Bruxelles 

de heer T. Clooten Tιl.:             (+32) 2 219 65 00       Tιlιcopieur:             (+32) 2 219 12 02       

Courrier ιlιctronique: clooten VL-Leonardo.be 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Agence nationale ERASMUS 

Vlaams Erasmusagentschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

AHOWO/CIA Koningsstraat 136 B-1000 BRUXELLES 

Tιl.:             (+32) 2 211.43.43       Tιlιcopieur:             (+32) 2 211.43.85       

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

NARIC (Rιseaux des centres nationaux d'information sur la reconnaissance acadιmique des diplτmes- Δίκτυο εθνικών 

κέντρων πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων) 

Ministerie van Onderwijs, Bestuur van het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, de heer Erwin Malfroy 

Koningsstraat 136 B-1000 BRUXELLES 

Tιl.:             (+32) 2 211.42.47       Tιlιcopieur:             (+32) 2 211.42.52       

Courrier ιlιctronique: erwin.malfroy smtpgate.depond.be  


