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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών 

Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. 

 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υπηρεσία Εξετάσεων), κατόπιν διαβούλευσης 
που είχε με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, αναφορικά με τη 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί φέτος για τους αποφοίτους Κυπριακών Σχολείων που 
έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 και διεκδικούν θέση στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, ανακοινώνει τα ακόλουθα: 
 

1. Η αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας από τους υποψηφίους-
κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ανεξάρτητα του 
τόπου κατοικίας τους, θα υποβληθεί ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων 
(ΚΣΑ) που θα λειτουργήσει η Υπηρεσία Εξετάσεων στην Κύπρο ανά επαρχία, τα 
οποία φαίνονται αναλυτικά πιο κάτω. 
 

2. Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) θα λειτουργήσουν από την Τρίτη, 8 
Ιουλίου 2014 μέχρι και την Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 
12-13 Ιουλίου 2014). Τα ΚΣΑ θα λειτουργούν από τις 8:30 π.μ. – 2:30 μ.μ. 

 
3. Όλοι οι απόφοιτοι, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, Εσπερινών 

Γυμνασίων/Λυκείων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών που έλαβαν μέρος στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 και διεκδικούν θέσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
σε οποιοδήποτε από τα πιο κάτω Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων. 
 

4. Οι υποψήφιοι που θα χρειαστεί να εξουσιοδοτήσουν άλλα άτομα για υποβολή 
της αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
της Υπηρεσίας Εξετάσεων www.moec.gov.cy/ypexams για το έντυπο 
«εξουσιοδότησης» το οποίο και πρέπει να προσκομίζουν στα ΚΣΑ κατά την 
υποβολή της αίτησής τους.  

 
5. Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι στα ΚΣΑ, 

κατά την υποβολή της αίτησης, είναι τα ακόλουθα: 
 
α. ∆ελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο (για αλλοδαπούς) 
 
β. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης 
 
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας 

χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη 
φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη 
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χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία 
μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του 
(έντυπο «Π1» το οποίο έχει εκδοθεί και χορηγηθεί στους υποψηφίους 
από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης).   

 
δ. Βεβαίωση που εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής 

∆ημοκρατίας στην οποία αναγράφεται η καταγωγή του υποψηφίου και των 
γονέων του.  
Σημειώνεται ότι οι Βεβαιώσεις Κυπριακής Καταγωγής και Υπηκοότητας 
θα εκδίδονται από τα Γραφεία των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων, κατά τις 
εργάσιμες μέρες μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.   
Ως εκ των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να προσέλθουν 
στα Γραφεία των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων για την εξασφάλιση των πιο πάνω 
Βεβαιώσεων το συντομότερο δυνατό.  
 

6. ∆ιευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής ∆ημοκρατίας εκδίδει 
Βεβαιώσεις Κυπριακής Καταγωγής και Υπηκοότητας για τους υποψήφιους 
των οποίων και οι δύο γονείς έχουν Κυπριακή καταγωγή και υπηκοότητα.  Οι 
υποψήφιοι των οποίων οι γονείς δεν έχουν Κυπριακή καταγωγή θα 
παραλαμβάνουν Βεβαίωση που δε θα επιβεβαιώνει την Κυπριακή καταγωγή, 
αλλά θα αναφέρει μόνον την ισχύουσα υπηκοότητα. Αυτοί οι υποψήφιοι (εκτός 
των υποψηφίων που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα, οι οποίοι θα ακολουθήσουν 
τις οδηγίες που αναφέρονται στο Μέρος Β΄ της Ανακοίνωσης) θα υποβάλλουν 
στα ΚΣΑ τη Βεβαίωση που έχουν παραλάβει από τα Γραφεία των Επαρχιακών 
∆ιοικήσεων, αλλά όταν εξασφαλίσουν θέση  στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας για σκοπούς 
εγγραφής σ’ αυτά θα πρέπει: 
 
α) για την εξασφάλιση της Βεβαίωσης Καταγωγής να απευθύνονται στην αρμόδια 
διπλωματική αρχή της χώρας καταγωγής του γονέα ή των γονέων στην 
Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας 

β) για τη μετάφραση της Βεβαίωσης Καταγωγής να απευθύνονται στη 
Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. 

 
7. Καλούνται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας να 

μελετήσουν τους Κλάδους Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο, βάσει του 
μηχανογραφικού δελτίου (βρίσκεται στις ανακοινώσεις του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy/anakoinoseis και της 
Υπηρεσίας Εξετάσεων www.moec.gov.cy/ypexams/anakoinoseis), που έχει 
αποσταλεί από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, ώστε να είναι έτοιμοι να 
κάνουν τις καταλληλότερες για τον εαυτό τους εκπαιδευτικές επιλογές όταν 
θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΣΑ.  
Επίσης, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το διαδραστικό λογισμικό το 
οποίο  βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων. 
 

8. Οι υποψήφιοι που χρειάζονται τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 
Αγωγής για τη συμπλήρωση της αίτησής τους παρακαλούνται να απευθύνονται 
στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 
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Αγωγής (ΥΣΕΑ) στο Υ.Π.Π. (από τις 7:30 π.μ. – 3:00 μ.μ., κατά τις εργάσιμες 
μέρες), τηλ. 22800931. 

 
9. Η Υπηρεσία Εξετάσεων πληροφορεί τους υποψηφίους για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας 

ότι τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι επιτυχόντες στις 
Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής τους είναι τα παρακάτω: 

 
α. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της 

χώρας του υποψηφίου. 
 
Σημείωση: ∆εν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 

εξωτερικού που έχουν αποκτηθεί δι’ αλληλογραφίας. 
 
β. Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 με το γενικό βαθμό, η οποία 

θα εκδίδεται στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους για εισαγωγή στα Ελληνικά 
ΑΑΕΙ. 

 
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από 

την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην 
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 (έντυπο Π1 που έχει εκδοθεί και 
χορηγηθεί στους υποψηφίους από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης).   

 
δ. Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του (Να 

προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).  
 
ε. ∆ύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου. 
 
στ. Υπεύθυνη ∆ήλωση 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. δεν έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το 

έτος 2012 ή προγενέστερα.  Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση 
πρόσβασης του τρέχοντος έτους.    

 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω Υπεύθυνη ∆ήλωση θα εκδίδεται και θα υπογράφεται από 
τους υποψηφίους στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας. 
 
Σημείωση 1: Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Στα 
προγράμματα ιερατικών σπουδών γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ άρρενες υποψήφιοι. 
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10. ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2014 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 

Κ.Σ.Α. Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα Στροβόλου  
49 Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ ∆ασούπολης  
56 Λύκειο Παλλουριώτισσας 
57 Λύκειο Ακροπόλεως 
78 Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου 
80 Α΄ Τεχνικής Λευκωσίας 
81 Β΄ Τεχνική Λευκωσίας 
90 Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Στροβόλου  

116 Λύκειο Ιδαλίου 
233 Λύκειο Λατσιών 

 
Κ.Σ.Α. Ενιαίου Λυκείου Κύκκου Α΄ 

1 Παγκύπριο Γυμνάσιο 
61 Λύκειο Σολέας 
82 Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ΄ Λευκωσία 
92 Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄  
93 Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β΄ 
97 Λύκειο Μ. Κουτσοφτά-Α. Παναγίδη 

101 Λυκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας 
106 Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος  

 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
 

Κ.Σ.Α.  Λυκείου Παραλιμνίου 
71 Λύκειο Παραλιμνίου 
89 Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου 
96 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα 

254 Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αυγόρου 
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

Κ.Σ.Α. Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας 
23 Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας 
44 Γυμνάσιο Λευκάρων 
69 Λύκειο Αγίου Γεωργίου 
70 Λύκειο Μακαρίου Γ΄ 
86 Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου 

103 Λύκειο Βεργίνας  
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132 Λύκειο Λιβαδιών 
136 Τεχνική Σχολή Λάρνακας 
139 Λύκειο Αραδίππου

 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ  
 

Κ.Σ.Α. Α΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού 
64 Λύκειο Αγ. Ιωάννη 

67 Λύκειο Πολεμιδιών 

68 Λύκειο Αγ. Αντωνίου 

83 Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού 

84 Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού 

95 Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα 

104 Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού 

143 Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 
 

Κ.Σ.Α. Λυκείου Λινόπετρας 
10 Εμπορική Σχολή Μιτσή 

19 Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού 

20 Γυμνάσιο Ομόδους 

62 Λανίτειο Λύκειο  

63 Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 

65 Λύκειο Αγ. Νικολάου 

112 Λύκειο Λινόπετρας 

115 Λύκειο Αγ. Φυλάξεως 

  
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 
 

Κ.Σ.Α.  Λυκείου Κύκκου Πάφου 
26 Γυμνάσιο Πολεμίου 
28 Γυμνάσιο Κάτω Πύργου 
72 Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου 
74 Λύκειο Κύκκου Πάφου 
87 Τεχνική Σχολή Πάφου 
88 Λύκειο Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς 
91 Λύκειο Αγ. Νεοφύτου 

138 Λύκειο Έμπας 
142 Λύκειο Γεροσκήπου 
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Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

 
Oι υποψήφιοι των οποίων ένας εκ των δύο γονέων έχει ελληνική καταγωγή, σύμφωνα 
με τη Νομοθεσία της Ελληνικής ∆ημοκρατίας, δε μπορούν να διεκδικήσουν θέση στα 
ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω της κατηγορίας αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων 
κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής (κατηγορία στην οποία ανήκουν και οι 
απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης).  Σ΄ αυτήν την περίπτωση οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της κατηγορίας Ελλήνων του 
Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό 
(Ομογενείς).   
 
Τονίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας για την 
κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο εξωτερικό (Ομογενείς), γίνεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας (www.minedu.gov.gr) από τις 7 μέχρι και τις 14 Ιουλίου 
2014. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στην 
ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr/ 
 
 

 

3 Ιουλίου 2014                                                             ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
                                                                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 


