
ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2016-2017 

Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ελλάδας, δεν έχει ακόμη στείλει τις 
σχετικές πληροφορίες, για να μπορέσει η Υπηρεσία Εξετάσεων να προβεί στις ενέργειες για 
την καταχώρηση των μηχανογραφικών δελτίων για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας.   
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν τακτικά τις ιστοσελίδες των δύο 
Υπουργείων για τις σχετικές πληροφορίες : 
www.moec.gov.cy  Ú Υπηρεσίες Ú Υπηρεσία Εξετάσεων Ú Παγκύπριες 

Εξετάσεις Ú Ενηµέρωση  
www.minedu.gov.gr  Ú Εκπαίδευση Ú Εξετάσεις Ú Αλλοδαποί-Αλλογενείς  
 
Μόλις ενημερωθεί η Υπηρεσία Εξετάσεων, θα προβεί σε ανακοινώσεις τόσο στην ιστοσελίδα 
της  όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
 
Υποβολή αιτήσεων για 2η Κατανομή ή/και για ειδικά κριτήρια στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΠΚ) και ΤΕΠΑΚ 
• Οι υποψήφιοι που δεν θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ούτε στο ΤΕΠΑΚ 

στα αποτελέσματα Ιουνίου ή αν δεν επιτύχουν στην 1η τους επιλογή, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για την 2η  κατανομή θέσεων. Οι αιτήσεις για την 2η κατανομή γίνονται 
τον Ιούλιο απευθείας στα πανεπιστήμια, αμέσως μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων. Προσοχή: Μαθητές/τριες που θα επιτύχουν μια θέση με τη 2η κατανομή, 
χάνουν τη θέση που εξασφάλισαν αρχικά. 

• Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε για συμμετοχή στη 
2η κατανομή των πανεπιστημίων Κύπρου είτε για εισαγωγή ως υπεράριθμοι με τη 
διαδικασία των ειδικών κριτηρίων, πρέπει να αποταθούν οι ίδιοι στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στις 
ιστοσελίδες των δύο Πανεπιστημίων. Για τα Ελληνικά ΑΑΕΙ δεν υπάρχει 2η κατανομή.  

• Οι μαθητές και μαθήτριες που θα εξασφαλίσουν θέση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν τον 
Ιούλιο 2017 με τα πανεπιστήμια για να πληροφορηθούν τις ημερομηνίες κατά τις οποίες 
πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους. 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ. (ενδεχομένως να ισχύσει και φέτος) 

 
1. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης (Αποδεικτικό Απόλυσης) - Επικυρώνεται από την αρμόδια 

Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία 

Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης.  

2. Έντυπο Π1 που έχει εκδοθεί και χορηγηθεί στους υποψηφίους από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. 

Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης. 



3. Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων με το γενικό βαθμό, η οποία εκδόθηκε στα Κέντρα 

Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα 

Ελληνικά ΑΑΕΙ. 

4. Βεβαίωση Καταγωγής που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του ούτως 

ώστε να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα.  

Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του 

Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία αναγράφεται η Καταγωγή του 

υποψηφίου και των γονέων του. Οι υποψήφιοι εξασφαλίζουν τη Βεβαίωση Καταγωγής από τις 

Επαρχιακές Διοικήσεις ή το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία.  

5. Τρεις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου. -  Πιστοποιούνται από τον 

αρμόδιο κοινοτάρχη είτε από πιστοποιούντα υπάλληλο.  

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου επίσημου 

εγγράφου με φωτογραφία του υποψηφίου. - Επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση – έντυπο της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο δόθηκε σε κάθε υποψήφιο κατά 

την υποβολή της αίτησής του για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων -  

Πιστοποιείται από πιστοποιούντα υπάλληλο και επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ APPOSTILLE 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) πληροφορεί τους ενδιαφερομένους για εγγραφή στα 

Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας ότι η διαδικασία της επικύρωσης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών με τη σχετική επισημείωση (APPOSTILLE) απαιτείται από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, βάσει της σύμβασης της Χάγης. 

Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως (Λευκωσία: Λεωφ. Αθαλάσσας 125 και Λεμεσός: Σπύρου Αραούζου 21 – συστεγάζεται με το 

Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) για τη διαδικασία APPOSTILLE.  

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε 

ευρώ) από το Ταχυδρομείο πριν προσέλθουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διαδικασία 

APPOSTILLE. 

 

 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ελλάδας, δεν έχει δημοσιεύσει τη 

σχετική εγκύκλιο με οδηγίες όσον αναφορά στις διαδικασίες για τους Έλληνες του Εξωτερικού. 

Όταν δημοσιευθεί, να μελετήσετε προσεκτικά την Εγκύκλιο.  Όλα τα έντυπα που χρειάζονται 

από το σχολείο βρίσκονται στο φάκελο του απολυτηρίου σας. 

www.minedu.gov.gr  Ú Εκπαίδευση Ú Εξετάσεις Ú Έλληνες του 
Εξωτερικού  

 


