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Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τα 

ακαδημαϊκά  έτη  2015-2016 και 2016-2017 με την ειδική κατηγορία των  Αλλοδαπών-Αλλογενών και 

αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. 

 

Επειδή η υπηρεσία μας έχει δεχθεί κάποια ερωτήματα σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής 

Αλλοδαπών-Αλλογενών  και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. θα θέλαμε 

να σας επισημάνουμε τα εξής :  

1. Η εγγραφή των επιτυχόντων  κατόχων απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας με 

κυπριακή καταγωγή και υπηκοότητα, εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, οι οποίοι απολύθηκαν από 

τις τάξεις του Κυπριακού στρατού μετά την 16η Νοεμβρίου 2016, γίνεται σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.  

Φ.151/146224/Α5/17-09-2015 (ΑΔΑ: 6ΡΦΓ465ΦΘ3-ΝΟ8) εγκύκλιο εγγραφών. Οι ως άνω υποψήφιοι 

καταθέτουν στις Γραμματείες των Σχολών επιτυχίας : 

α) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
β) Βεβαίωση Πρόσβασης  έτους 2015 με τον γενικό βαθμό. 

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την  τελευταία τάξη του Λυκείου ή του 

αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία 

μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των 

γονέων του όπου να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από τους δύο γονείς του δεν έχει ελληνική καταγωγή.  

ε) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει την υπηκοότητα  και την καταγωγή του 

υποψηφίου  

στ) απολυτήριο από τις τάξεις του Κυπριακού στρατού με ημερομηνία από 16 Νοεμβρίου 2016   

ζ)  Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.  

http://www.minedu.gov.gr/


η) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου  ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να 

πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου ή της άδειας παραμονής αν ο υποψήφιος διαμένει στην Ελλάδα.  

θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :  

i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,  

ii. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και 

iii.  Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι 

κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.                                                 

iv. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού 

v. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα 

τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της εισαγωγής του. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μαζί με το 

ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο στην αρμόδια Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων 

Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και 

αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., την οποία 

καταθέτουν και στη Γραμματεία ή συμπληρώνουν εκ νέου. 

2. Για τους εισακτέους ακαδημαϊκού έτους 2016-2017,  ισχύει η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. Φ.151/  

153808 /Α5/20-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΑΔΘ4653ΠΣ-ΕΩΥ) .Ειδικότερα για τους υποψήφιους του ακαδημαϊκού έτους 

2016-2017 που ήταν επιτυχόντες αλλά δεν είχαν δικαίωμα εγγραφής επειδή δεν ήταν και οι δύο γονείς 

αλλοδαπής καταγωγής αλλά μόνο ο ένας, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής βάσει του  αρ.13 περ.7 του  

ν.4452/2017. Τα δικαιολογητικά τους περιγράφονται στην εγκύκλιο εγγραφών των  Αλλοδαπών-Αλλογενών 

και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, με 

αρ.πρωτ.Φ.151/156896/Α5/ 20-09-2017 (ΑΔΑ: 7Φ2Γ4653ΠΣ-ΖΙΜ). 

3. Οι εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 εγγράφονται σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που 

περιγράφονται  στην εγκύκλιο εγγραφών των  Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων 

σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. ακαδημαϊκού έτους, με αρ.πρωτ.Φ.151/156896/Α5/ 20-09-2017 (ΑΔΑ: 

7Φ2Γ4653ΠΣ-ΖΙΜ). 

 

 

 

                                                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

 

                                                                                                              ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

-Γενική Δ/νση  Στρατηγικού σχεδιασμού, 

Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

-Δ/νση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α’ 

 

                                                                                    
  


