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Α. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

Ελλάδας (ΑΑΕΙ) 

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΘ) της Ελλάδας και κατ΄ 

επέκταση η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) της Κύπρου δεν 

έχουν ακόμη ανακοινώσει τον τόπο και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων για τα Ελληνικά Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (ΑΑΕΙ). Σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να αναρτηθούν 

προσεχώς στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Εξετάσεων www.moec.gov.cy/ypexams/   και του ΥΠΘ 

www.minedu.gr/.  Προτρέπεστε να παρακολουθείτε καθημερινά τις πιο πάνω ιστοσελίδες για 

άμεση ενημέρωση. 

 

Β. 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 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 ανακοινώνονται  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 2018 

με τα πανεπιστήμια για να πληροφορηθούν τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να παρουσιαστούν 

για εγγραφή προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους. 

Σημείωση: 

 Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο με τις πληροφορίες για τα ειδικά κριτήρια των δύο 

πανεπιστημίων (Κϋπρου και ΤΕΠΑΚ) από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες.  

 Όλες οι πιο πάνω πληροφορίες πρέπει να επιβεβαιωθούν σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που 

θα εκδοθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων.  
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