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ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 
Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν εισαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με την ειδική 

κατηγορίας της παρ. 4Β, του άρθρου 1, της αριθ. Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ 259-Β’) 

Υπουργικής Απόφασης, με Κυπριακή καταγωγή που είχαν υποχρέωση να υπηρετήσουν τη 

θητεία τους στην Κύπρο μπορούν να εγγράφονται στη Σχολή που έχουν επιλεγεί μετά την 

απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής 

Πολιτείας από τις  26-9-2016 έως και 30-9-2016 προσκομίζοντας στη Γραμματεία της Σχολής 

τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση Στρατολογίας 

2. Απολυτήριο Λυκείου επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του 

υποψηφίου. 

3. Βεβαίωση Πρόσβασης με το γενικό βαθμό. 

4. 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. 

5. Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.  

6. Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου. 

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου  

8. 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 

iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 

2014 ή προγενέστερα. 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.  

vi. 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. μη ελληνικής καταγωγής, 

την οποία καταθέτουν και στη Γραμματεία ή συμπληρώνουν εκ νέου. 

Η εγγραφή πραγματοποιείται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο άτομο.  

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 


