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Οξίδεηαη πξνζεζκία εγγξαθήο ησλ ππνςεθίσλ πνπ εηζάγνληαη κε ηελ εηδηθή 

θαηεγνξία ησλ Αιινδαπώλ- Αιινγελώλ θαη ηνπο απνθνίηνπο Λπθείσλ ή αληίζηνηρσλ 

ζρνιείσλ Κξαηώλ-Μειώλ ηεο Δ.Δ. πνπ εηζάγνληαη ζηα Τκήκαηα/Δηζαγσγηθέο 

Καηεπζύλζεηο θαη ζηηο Σρνιέο ηεο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδνο, γηα ην 

αθαδεκατθό έηνο 2019-2020, ην τρονικό διάζηημα από 23 επηεμβρίοσ 2020 έως 

και 30 επηεμβρίοσ 2020 από ώρα 10-12:30 μ.μ. 

  

Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαζέζνπλ νη ππνςήθηνη νξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ κε 

αξηζκ. Φ.152/126892/Α5/23-09-2020 εγκύκλιο ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ 

  

Σηηο ίδηεο εκεξνκελίεο εγγξάθνληαη: 

  

 1. Οη εηζαγόκελνη ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο ηεο παξ.4Β1, ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε 

αξ.πξση. Φ.151/82115/Α5 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (ΦΔΚ 1873 Β’ 2017), 

πξνεγνύκελσλ εηώλ, άξξελεο, απόθνηηνη Λπθείσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ 

ππεξεηνύζαλ ηε ζεηεία ηνπο ζηελ Κύπξν θαη έρνπλ απνιπζεί από ηηο ηάμεηο ηνπ 

ζηξαηνύ, ύζηεξα από ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Κππξηαθήο Πνιηηείαο. 

  

2. Οη εηζαθηένη κε ηελ σο άλσ θαηεγνξία αθαδεκατθνύ έηνπο 2019-2020 πνπ δελ 

είραλ απνθηήζεη ηε βεβαίσζε ειιελνκάζεηαο, κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία εγγξαθήο ησλ λενεηζαγόκελσλ θνηηεηώλ κε ηελ νηθεία εηδηθή θαηεγνξία, 

εθόζνλ πξνεγνπκέλσο έρνπλ απνθηήζεη ηε βεβαίσζε απηή. Σε αληίζεηε πεξίπησζε 

ράλνπλ ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπο. 

  

Γηα ιόγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο, όπσο παξαηεηακέλε ζενκελία, ζνβαξή αζζέλεηα, 

ζηξάηεπζε ή απνπζία ζην εμσηεξηθό, είλαη δπλαηή ε εγγξαθή ζπνπδαζηή πνπ 

θαζπζηέξεζε λα εγγξαθεί κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο, κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο, ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ 

ζπνπδαζηή, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ 
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από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εγγξαθήο θαη ζηελ νπνία εθηίζεληαη θαη νη ιόγνη ηεο 

θαζπζηέξεζεο. Σπνπδαζηήο πνπ δελ εγγξάθεθε νύηε κε ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθό έηνο 

θαζώο θαη γηα ηα επόκελα έηε. 

  

Η θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ΓΔΣ 

(εκηώξνθνο ΠΑ.ΜΑΚ. )  από ηνπο ίδηνπο ηνπο επηηπρόληεο απηνπξνζώπσο  ή από 

άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από  απηνύο πξόζσπν. 

  

Από ηε Γξακκαηεία 
 


