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Το CITY College, Europe Campus του Πανεπιστημίου του York δέχεται φοιτητές  
ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, ηλικίας, εθνικής προέλευσης ή άλλης ιδιαιτερότητας.   

 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 
Στα πτυχιακά προγράμματα (Bachelors) του CITY College, University of York Europe Campus 
γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. 
 

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στα 3-ετή πτυχιακά προγράμματα (1+2) είναι η μερική γνώση 
της Aγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, δεν απαιτείται κάποιος τίτλος γλωσσομάθειας της Αγγλικής. 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Για την εγγραφή σας απαιτούνται: 
 
Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης 

 Μπορείτε να κατεβάσετε / εκτυπώσετε το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα μας 
www.york.citycollege.eu ή να το παραλάβετε από τη Γραμματεία (Προξένου Κορομηλά 
24, ΤΚ 546 22 Θεσσαλονίκη ή Λέοντος Σοφού 3, ΤΚ 546 26 Θεσσαλονίκη). Συμπληρώστε 
την αίτηση και, μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα/δικαιολογητικά, μπορείτε 
να τα υποβάλλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο admissions@york.citycollege.eu 
(εφόσον σας ζητηθεί, τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να σταλούν και με 
ταχυδρομείο). 

 Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας και τα συνοδευτικά έγγραφα 
έπειτα από επικοινωνία με το Τμήμα Εγγραφών στο τηλέφωνο 2310 224 521. 

 
Η διεύθυνση του Τμήματος Εγγραφών βρίσκεται στο τέλος αυτού του εγγράφου. 

 
Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
(και οι δύο όψεις της ταυτότητας) 
 

http://www.york.citycollege.eu/
mailto:admissions@york.citycollege.eu
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Μία φωτογραφία 
Η φωτογραφία πρέπει να είναι έγχρωμη τύπου αστυνομικής ταυτότητας 
 
Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου και μεταφρασμένο στην Αγγλική* 
Το αντίγραφο απολυτηρίου πρέπει να είναι επικυρωμένο και επίσης μεταφρασμένο στην 
Αγγλική γλώσσα από επίσημο μεταφραστή. 
 

*Σημείωση:  
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έγκαιρα αλλά δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο Λύκειο κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησής τους 
πρέπει, μαζί με την αίτησή τους, να προσκομίσουν και αντίγραφα του Ελέγχου Επίδοσης των 
τελευταίων δύο ετών. 
 

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (αν υπάρχει) 

Αντίγραφο οποιουδήποτε πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, αν υπάρχει. 
 

Τέλος εγγραφής €390 

Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται από όλους τους υποψηφίους μία μόνο φορά μαζί με την 
κατάθεση της αίτησης και διασφαλίζει την κράτηση της θέσης στο πρόγραμμα σπουδών. Το 
τέλος εγγραφής επιστρέφεται στην περίπτωση που η αίτηση του υποψηφίου απορριφθεί. 
 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση: 

CITY College, University of York Europe Campus 
Τμήμα Εγγραφών 
Λέοντος Σοφού 3  

546 26 Θεσσαλονίκη 

 
Το προσωπικό του CITY College είναι πάντα στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις. Μπορείτε να 
καλέσετε στο Τμήμα Εγγραφών, 2310 224 521 ή να γράψετε στο 
admissions@york.citycollege.eu 

mailto:admissions@york.citycollege.eu

