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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(Ι) ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Τι χρειάζομαι για να υποβάλω την αίτησή μου; 

 Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα https://ksa.schools.ac.cy 

 Όνομα Χρήστη για είσοδο στην πλατφόρμα 

 Κωδικό Πρόσβασης για είσοδο στην πλατφόρμα 

 Το κινητό τηλέφωνο με το οποίο έχω κάνει την εγγραφή μου στην πλατφόρμα. 

Απαιτείται για την παραλαβή κωδικών επιβεβαίωσης κατά την ΥΠΟΒΟΛΗ της 

αίτησής μου. 

2) Μπορώ να διορθώσω τα προσωπικά μου στοιχεία που υπάρχουν στην αίτηση; 

 NAI 

3) Μπορώ να αλλάξω τις επιλογές της αίτησής μου μετά την ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ; 

 NAI, όσες φορές το επιθυμώ 

4) Μπορώ να αλλάξω τις επιλογές της αίτησής μου μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ; 

 NAI, όσες φορές το επιθυμώ, εφόσον κάνω Αναίρεση ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

5) Μπορώ να αναιρέσω την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησής μου; 

 NAI, όσες φορές το επιθυμώ. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως να την υποβάλω ξανά εντός της 

προθεσμίας. 

6) Μπορώ να κάνω αλλαγές στα στοιχεία της αίτησής μου μετά την καθορισμένη λήξη της 

περιόδου υποβολής αιτήσεων; 

 ΟΧΙ 

7) Τι γίνεται σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί; 

 Σε περίπτωση που η αίτησή σας δεν υποβληθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας, 

θα ακυρωθεί  και δεν θα συμμετέχει στην κατανομή των θέσεων για εισαγωγή στα 

ΑΑΕΙ  της  Ελλάδας  η  οποία  θα  γίνει  από  το  ελληνικό  Υπουργείο  Παιδείας  και 

Θρησκευμάτων.  
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(ΙΙ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Για να υποβάλετε την αίτησή σας, θα χρειαστείτε: 

(1) Όνομα Χρήστη: Το «Όνομα Χρήστη» που χρησιμοποιήσατε κατά την 
εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για συμμετοχή στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 

(2) Κωδικό Πρόσβασης: Τον «Κωδικό Πρόσβασης» που εσείς δημιουργήσατε 
στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
Πρόσβασης 2022  

(3) Κινητό Τηλέφωνο: Το κινητό σας τηλέφωνο με τον αριθμό που εσείς 
καταχωρίσατε για να λαμβάνετε μηνύματα από την Υπηρεσία Εξετάσεων. 
Κατά την εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για συμμετοχή στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022, σε αυτό το κινητό σας είχε 
αποσταλεί το «Όνομα Χρήστη». Θα χρειαστείτε το κινητό σας τηλέφωνο κατά 
την διαδικασία υποβολής της αίτησής σας. 

 

 

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Μπορείτε να μεταβείτε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα μέσω οποιουδήποτε 
φυλλομετρητή (Browser) αφού πληκτρολογήσετε την πιο κάτω διεύθυνση URL 
(Σχήμα 01). 
 
 

Σχήμα 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ksa.schools.ac.cy/
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Β. ΟΘΟΝΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 
 
Πληκτρολογήστε το «Όνομα Χρήστη» και τον «Κωδικό Πρόσβασης» (Σχήμα 02) 
 
 

 

Σχήμα 02 
 
 

(1) Το «Όνομα Χρήστη» είναι αυτό που χρησιμοποιήσατε όταν κάνατε εγγραφή 
στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
Πρόσβασης 2022.  
Σας είχε αποσταλεί με μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο που είχατε δηλώσει 
κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. 
 

(2) Αν ξεχάσατε τον «Κωδικό Πρόσβασης», μπορείτε να δημιουργήσετε 
καινούργιο ενεργοποιώντας τη διαδικασία «Ξέχασα τον Κωδικό 
Πρόσβασης» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2
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Γ. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
 
Η «Αρχική Σελίδα» (Σχήμα 03) σας επιτρέπει: 
(1) Να προβάλετε και να εκτυπώσετε την αίτησή σας «Για συμμετοχή στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις 2022» 
(2) Να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να υποβάλετε αίτηση «Για εισαγωγή 
στα ΑΑΕΙ Ελλάδος 2022» (Σχήματα 03-04) 
 

 

Σχήμα 03 
 

Σχήμα 04 
 
Δ. ΟΘΟΝΗ «Αίτηση εισαγωγής στα ΑΑΕΙ Ελλάδος» 
 
Δ.1. Καρτέλα «Στοιχεία υποψηφίου» 
 
Η καρτέλα «Στοιχεία υποψηφίου» (Σχήμα 05α και Σχήμα 05β) της οθόνης αυτής 
σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία και όπου χρειάζεται να 
τα διορθώσετε.  
Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να συνάδουν με αυτά που υπάρχουν 
στα επίσημα έγγραφα, τα οποία και θα πρέπει να καταθέσετε κατά την 
εγγραφή σας στη Γραμματεία της Σχολής εισαγωγής σας. ΟΛΑ τα πεδία θα 

πρέπει να είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. 
Για παράδειγμα στο Σχήμα 05α τα στοιχεία των πεδίων θα πρέπει να διορθωθούν. 

Τα πεδία με μικρά γράμματα να μετατραπούν σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ και τα πεδία με κενά 
να συμπληρωθούν.  
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Σε κάθε βήμα μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε τις επιλογές σας. 
 

Σχήμα 05α 
 

Αφού συμπληρωθούν ορθά τα πεδία (Σχήμα 5β) Αποθηκεύστε πριν προχωρήσετε 
στο επόμενο στάδιο. Να μην αφήνετε ΚΕΝΑ πεδία. Συμπληρώστε ορθά όλα τα 
πεδία. 

Σχήμα 05β 

Ράβδος Εργαλείων

Μπορείτε να διορθώσετε τα 

πεδία σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του συστήματος. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν κενά πεδία 

να συμπληρωθούν. 

Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός 

τηλεφώνου και διεύθυνση 

Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

είναι ορθά. 

Ορθά Συμπληρωμένα Πεδία

Google@gmail.com 

Μην ξεχνάτε να 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ 
τις επιλογές σας. 
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Δ.2. Καρτέλα «Σχολές προτίμησης» 

Η καρτέλα «Σχολές προτίμησης» (Σχήμα 06), σας επιτρέπει να επιλέξετε τις Σχολές 
που σας ενδιαφέρουν. Οι σχολές εμφανίζονται υπό μορφή καταλόγου αλφαβητικά 
σύμφωνα με το Επιστημονικό Πεδίο και τα Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης στα οποία 
εμπίπτουν (Σχήμα 07). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Σχολές οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες Ιδρυμάτων Α.Ε.Α., 
Α.Σ.Τ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εμφανίζονται στο τέλος του καταλόγου  

 

Σχήμα 06 

Θα πρέπει να βάλετε τις Σχολές σε «Σειρά Προτίμησης», σύμφωνα με τις επιθυμίες 
σας (Σχήμα 07).  
 
Τα έγκυρα πλαίσια πρόσβασης εμφανίζονται αυτόματα στο ανάλογο πεδίο και δεν 
μπορούν να διαφοροποιηθούν. 
 
Επιλέξτε το επιστημονικό πεδίο από το οποίο θέλετε να επιλέξετε Σχολές. 
Ακολούθως επιλέξτε τις Σχολές στις οποίες θέλετε να εισαχθείτε σύμφωνα με την 
σειρά προτεραιότητας που εσείς επιθυμείτε (Σχήμα 07) 
 

Σχήμα 07 
Σε κάθε βήμα μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε τις επιλογές σας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιλέξουν ΜΕΧΡΙ είκοσι (20) Σχολές από 
ένα (1) ΜΟΝΟ Επιστημονικό Πεδίο. 
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Δ.3. Καρτέλα «Δηλώσεις» 

Επιλέγοντας την καρτέλα «Δηλώσεις» θα πρέπει να δηλώσετε συγκεκριμένες 
πληροφορίες αναγκαίες για τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Σχήμα 
08).  
Σε κάθε βήμα μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε τις επιλογές σας. 
 

 
Σχήμα 08 

 
 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Για την διαδικασία «ΥΠΟΒΟΛΗΣ» θα χρειαστεί να έχετε πρόσβαση στο κινητό 
τηλέφωνο το οποίο ορίσατε να αποστέλλονται μηνύματα «SMS» από την Υπηρεσία 
Εξετάσεων. 
 
Μετά το στάδιο των «Δηλώσεων», θα πρέπει να κάνετε «Έλεγχο» της αίτησής σας 
και ακολούθως να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να το ελέγξετε με τη δέουσα 
προσοχή (Σχήμα 09).  
 

 
Σχήμα 09 
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Τέλος, όταν θα είστε σίγουροι/ες για τις επιλογές σας, θα πρέπει να επιλέξετε το 
κουμπί «Υποβολή» και να ακολουθήσετε τη διαδικασία που σας υποδεικνύει το 
σύστημα: 
(α) Αρχικά το Σύστημα θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε, αν όντως θέλετε να 
υποβάλετε την αίτησή σας (Σχήμα 10). 

 
Σχήμα 10 

 
(β) Ακολούθως, αν η απάντηση είναι θετική, το Σύστημα θα σας ζητήσει να 
καταχωρήσετε τον κωδικό μιας χρήσης (ΟΤΡ) που θα σας αποσταλεί στο κινητό σας 
τηλέφωνο (Σχήμα 11). 
 

Σχήμα 11 
 
ΣΤ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ, ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Όταν καταχωρίσετε τον κωδικό που σας έχει αποσταλεί στο κινητό και επιλέξετε 
«Συνέχεια», η αίτησή σας θα έχει υποβληθεί. Η οθόνη «Αίτηση εισαγωγής στα ΑΑΕΙ 
Ελλάδος» θα διαφοροποιηθεί και θα περιλαμβάνει το κουμπί «Αναίρεση» στην 
ράβδο εργαλείων (Σχήματα 12), ενώ η κατάσταση της αίτησής σας θα εμφανίζεται ως 
«Ολοκληρωμένη» (Σχήμα 13). 

Σχήμα 12 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Όταν αναιρεθεί μια αίτηση, τότε η κατάσταση της αίτησης μετατρέπεται από «Ολοκληρωμένη» 
σε «Εκκρεμεί». Μετά το τέλος των αλλαγών που θα κάνει ο υποψήφιος η αίτηση θα πρέπει να 
υποβληθεί ξανά για να επανέλθει στην κατάσταση «Ολοκληρωμένη». Σε περίπτωση που η 
αίτηση δεν υποβληθεί ξανά μέσα στην περίοδο υποβολής αιτήσεων, θα ακυρωθεί αυτόματα 
και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία παραχώρησης θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. 
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Σχήμα 13 

Σε περίπτωση που θέλετε να διαφοροποιήσετε κάποια επιλογή στην αίτησή σας, 
μπορείτε να την αναιρέσετε και να την υποβάλετε ξανά όσες φορές επιθυμείτε εντός 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

Επιλέγοντας το κουμπί «Αναίρεση Υποβολής» από την ράβδο εργαλείων, το 
Σύστημα θα σας ζητήσει να επικυρώσετε την επιλογή σας (Σχήμα 14). Αν 
απαντήσετε θετικά θα σας επαναφέρει σε προηγούμενη οθόνη κατά την οποία η 
αίτησή σας θα είναι σε κατάσταση εκκρεμότητας και θα εμφανίζει τη λέξη «Εκκρεμεί» 
(Σχήμα 05).  

 
Σχήμα 14 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αναιρέσετε την αίτηση που υποβάλατε, θα πρέπει να την 
υποβάλετε εκ νέου εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όπως αυτή η 
περίοδος καθορίζεται από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού 
και Νεολαίας.  

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Η αίτηση αποτελείται από τρείς σελίδες. Η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει τα 
προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, η δεύτερη σελίδα τις επιλογές σχολών και η 
τρίτη σελίδα την Υπεύθυνη Δήλωση. Την Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα άλλα 
αναγκαία έγγραφα ο υποψήφιος θα πρέπει να την καταθέσει στη γραμματεία της 
σχολής που θα έχει εξασφαλίσει θέση. 

Σημείωση: Η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι θα ακολουθήσει 

εντός  των  επόμενων  ημερών  συμπληρωματική  ανακοίνωση  σχετικά  με  τα  απαιτούμενα 

έγγραφα/δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής των επιτυχόντων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. 

Ράβδος Εργαλείων 

Κουμπί  

Αναίρεσης 

Ολοκληρωμένη 


