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Εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών  ακαδ. έτους 2016-2017 

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων με τις πανελλαδικές ΓΕΛ (90% & 10%) 
και ΕΠΑΛ (ομάδες α΄ και β΄) είναι τα εξής: 

1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τη Γραμματεία). 

2. Φωτοαντίγραφο του απολυτήριου λυκείου. 

3. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο φοιτητής δηλώνει ότι «δεν είμαι 
εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή άλλο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα». 

5. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. 

6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων με την κατηγορία «αλλοδαποί-
αλλογενείς και απόφοιτοι σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής» είναι 
τα εξής: 

1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τη Γραμματεία). 

2. Πρωτότυπο απολυτήριο επικυρωμένο από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του 
υποψηφίου. 

3. Βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου. Για τους κατόχους απολυτηρίου 
Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βεβαίωση πρόσβασης με το γενικό βαθμό. 

4. Βεβαίωση ότι ο τίτλος Β/θμιας Εκπ/σης παρέχει δυνατότητα εισαγωγής σε ΑΕΙ (Όχι για 
Κύπριους). 

5. Βεβαίωση από την οποία προκύπτει το Πρόγραμμα Σπουδών του σχολείου αποφοίτησης του 
υποψηφίου (Όχι για Κύπριους). 

6. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου. 

7. Βεβαίωση καταγωγής υποψηφίου και γονέων του. 

8. Βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο φοιτητής δηλώνει ότι «δεν είμαι 

εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή άλλο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα».  

10. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. 

11. Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου (VISA), ταυτότητας ή της άδειας παραμονής. 

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων με διάκριση σε επιστημονικές 
ολυμπιάδες είναι τα εξής: 

1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τη Γραμματεία). 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου λυκείου. 

3. Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα από την οποία προκύπτει η βράβευση και το βραβείο που τους 
απονεμήθηκε. 

4. Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων ότι διακρίθηκαν σε μάθημα 
αυξημένης βαρύτητας. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο φοιτητής δηλώνει ότι «δεν είμαι 
εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή άλλο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα».  

6. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. 

7. Απλό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να αποσταλεί 
και ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην παρακάτω διεύθυνση: 
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