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Γενικός Βαθμός Κατάταξης : ο μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων στα οποία
εξετάστηκε ο υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης.
♦
Με τον «Γενικό Βαθμό Κατάταξης» οι μαθητές έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέση στα
Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.
♦
Τα εξεταζόμενα μαθήματα καθορίζονται σύμφωνα με τους περιορισμούς πρόσβασης.
♣

Ένας υποψήφιος-τελειόφοιτος μπορεί να εξεταστεί για σκοπούς πρόσβασης / κατάταξης σε

μαθήματα που έχει διδαχθεί στη Γ΄ τάξη. Έχει όμως το δικαίωμα, αν επιθυμεί, να δηλώσει ως
εξεταζόμενο και 1 μόνο μάθημα που δεν το έχει διδαχθεί στο σχολείο.
♦
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν το πολύ σε πέντε (5) μαθήματα πρόσβασης
και σε δύο (2) επιπρόσθετες ειδικές εξετάσεις
♣
Ειδικές Εξετάσεις : Πρακτική Δοκιμασία, Αρμονία-Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου.
♦

Ο κάθε υποψήφιος εξασφαλίζει μόνο ένα «γενικό βαθμό κατάταξης», ανεξάρτητα από το πόσα

και σε ποια μαθήματα εξετάστηκε ή από τα πόσα και ποια Επιστημονικά Πεδία δήλωσε.
►
Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 1 ή 2 Επιστημονικά Πεδία στην κάθε αίτηση.
►

Δύο διαφορετικές αιτήσεις:

♣

Κύπρου με απεριόριστο αριθμό επιλογών.

♣

Ελλάδας μέχρι 40 επιλογές.

►

Για εισδοχή στα ΑΕΙ (πανεπιστήμια) απαιτούνται 4 μαθήματα.

►

Για εισδοχή στο ΑΞΙΚ και στα ΤΕΙ απαιτούνται 3 μαθήματα.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων των τελειόφοιτων θα γίνει στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ)

του σχολείου μας και θα διαρκέσει από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι και την
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017.
♣
Το ΚΣΑ θα στεγαστεί στην αίθουσα Η.Υ. Νο# 12.
♣

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι τελειόφοιτοι:

♦

Κυπριακή ταυτότητα ή, στην περίπτωση που δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι αλλά πολίτες χώρας

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να παρουσιάσουν την ταυτότητά τους ή το διαβατήριο
τους. Πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να παρουσιάσουν την ταυτότητα αλλοδαπού ή το διαβατήριο
τους.
♦
Απόδειξη πληρωμής των τελών για πρόσβαση (μόνο για τους μαθητές/τριες που υποβάλλουν
την αίτηση για πρόσβαση).
♦
Οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπο
πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίoν τους) και
βεβαίωση του Στρατολογικού Γραφείου με ΑΣΜ/ΚΛΑΣΗ.
♣
Οι αιτήσεις θα μηχανογραφηθούν στην παρουσία των μαθητών/τριών.
♣

Οι μαθητές/τριες, αφού ελέγξουν αν η αίτησή τους έχει μηχανογραφηθεί σωστά θα πάρουν

αντίγραφο σφραγισμένο από τον υπεύθυνο του ΚΣΑ, κ.Φαλά, το οποίο πρέπει να φυλαχθεί.
♣
Η αίτηση θα κλειδώνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα σφραγίζεται μόνο αν ο/η
μαθητής/τρια είναι σίγουρος/η για αυτά που δήλωσε.
♣
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον/την
υποψήφιο/α αφού με την υπογραφή του/της, επικυρώνει την ορθότητα της αίτησης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
Τέλη των Παγκύπριων Εξετάσεων
Τα τέλη των εξετάσεων καθορίστηκαν σε €25 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την
Πρακτική Δοκιμασία το τέλος είναι €50. Μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην
καταβολή των τελών παρακαλούνται να απευθυνθούν στη Σύμβουλο το συντομότερο δυνατό.
2.
Πρακτική Δοκιμασία (για πρόσβαση) και Πριμοδότηση Διακριθέντων Αθλητών
Οι αθλητές που έχουν διακρίσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο επίσημο
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων δικαιούνται να διεκδικήσουν πριμοδότηση στην ειδική εξέταση
της Πρακτικής Δοκιμασίας. Η αίτηση πριμοδότησης μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις πρέπει να αποσταλούν διπλοπατημένα στο Γραφείο των Επιθεωρητών Φυσικής Αγωγής
μέχρι τις 28 Απριλίου 2017.
3.
Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας
Οι θέσεις κατανέμονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, για αυτό και
περιλαμβάνονται στην αίτηση / μηχανογραφικό δελτίο της Κύπρου. Οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα και
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας πρέπει να υποβάλλουν στο Υπουργείο
Άμυνας αντίγραφο της αίτησης / μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες
Εξετάσεις 2017, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά .
3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

♣

2016 -17

Οι ενδιαφερόμενοι για τις Στρατιωτικές Σχολές θα πρέπει να στείλουν όλα τα σχετικά

πιστοποιητικά με συστημένη επιστολή ή να τα παραδώσουν δια χειρός στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
Εμμανουήλ Ροϊδη 4,
Τ.Κ. 1432, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία
Τηλ.: 22 807 540 / 637
4.
Σχολές με Ειδικό Σύστημα Πρόσβασης:
α.
Σχολές Καλών Τεχνών: δεν περιλαμβάνονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Λεπτομέρειες για
την ημερομηνία και τις διαδικασίες διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθούν αρχές Ιουλίου 2017
από την Υπηρεσία Εξετάσεων.
β.
Δραματικές Σχολές:
( Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας & Ιδιωτική Δραματική Σχολή
Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν) .
Οι πιο πάνω Σχολές εφαρμόζουν δικές τους διαδικασίες εισαγωγής, τις οποίες υποχρεούνται να
ακολουθήσουν και οι Κύπριοι υποψήφιοι. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να
επικοινωνήσουν με τη γραμματεία ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα των πιο πάνω Σχολών και να
ενημερωθούν για τις διαδικασίες εισδοχής.
5.
Διεκδίκηση θέσης για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της Ελλάδας:
Η κατανομή των θέσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα
ανακοινωθούν σε μελλοντικό χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6.
Υποψήφιοι με Ελληνική καταγωγή, απόφοιτοι Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που
λειτουργούν στην Κύπρο οι οποίοι επιθυμούν πρόσβαση στα Ελληνικά ΑΑΕΙ
Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικούν θέσεις στα ΑΑΕΙ Ελλάδας μέσω της διαδικασίας
που αφορά τους υποψηφίους της κατηγορίας «Ομογενών». http://www.minedu.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο γραφείο Συμβουλευτικής.
7.
Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων :
Οι υποψήφιοι που δικαιούνται διευκολύνσεις πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση για
συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και ειδική αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων για παροχή
διευκολύνσεων. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά (αποφάσεις της
Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ιατρικά πιστοποιητικά κτλ). Για περισσότερες
πληροφορίες αποταθείτε στο γραφείο Συμβουλευτικής.
8.
Απουσία από Μάθημα Εξέτασης:
Υποψήφιος που δεν θα παρουσιαστεί σε εξέταση, θα θεωρείται ότι δεν έχει δηλώσει το μάθημα αυτό
για σκοπούς πρόσβασης. Αν ο υποψήφιος δεν παρουσιάστηκε σε μάθημα το οποίο έχει δηλώσει και
ως μάθημα απόλυσης, τότε δικαιούται να το δώσει την επόμενη μέρα στη Β΄ σειρά εξετάσεων και θα
μετρήσει μόνο για σκοπούς έκδοσης Απολυτηρίου. Απουσία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών
αποκλείει την πρόσβαση.
Διευκρινίζεται ότι μόνο για σκοπούς απόλυσης θα διεξάγεται και Β΄ σειρά εξετάσεων, για να δίνεται
μια δεύτερη ευκαιρία εξέτασης στους μαθητές που, για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπόρεσαν να
παρακαθίσουν στην πρώτη σειρά εξετάσεων.
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ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ:
•
Ο Οδηγός Εξετάσεων 2017 υπάρχει στο διαδίκτυο – www.moec.gov.cy - και διατίθεται στα
βιβλιοπωλεία. Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν να δώσουν μια γενική πληροφόρηση στους
τελειόφοιτους μαθητές/μαθήτριες. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες, μελετήστε
στον Οδηγό Εξετάσεων 2017.
•
Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη.
•
Είσαστε υποχρεωμένοι να προσέλθετε στο ΚΣΑ έστω και αν θα εξεταστείτε μόνο για
σκοπούς απόλυσης.
•
Τα εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασης που θα δηλώσετε αφορούν τα ΑΑΕΙ Κύπρου και
Ελλάδας.
•
Ρωτήστε τη Σύμβουλο για οποιεσδήποτε απορίες έχετε, αφού πρώτα μελετήσετε προσεκτικά
την αίτηση και τον Οδηγό Εξετάσεων.
•
H δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου είναι οριστική και δεσμευτική και σε καμιά περίπτωση
δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης και τη λήξη της
καθορισμένης προθεσμίας Καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή στο ΚΣΑ του σχολείου μετά τις 2
Μαρτίου 2017 γι’ αυτό σκεφτείτε καλά ΤΩΡΑ!
•
Αν δεν έχετε βγάλει ταυτότητα ακόμα, σπεύσετε να το κάνετε αμέσως για να την έχετε
μαζί σας κατά την προσέλευσή σας στα ΚΣΑ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
:
www.moec.gov.cy
Υπηρεσίες
Υπηρεσία Εξετάσεων
Διαδραστικό Λογισμικό Βοήθημα (δεξιά
στην οθόνη)
o
Ο χρήστης δηλώνει τα Επιστημονικά
Πεδία που τον/την ενδιαφέρουν,
o
Τα μαθήματα που θα εξεταστεί για πρόσβαση και
o
Βλέπει στην οθόνη ή/και εκτυπώνει τις σχολές που μπορεί να έχει πρόσβαση για Κύπρο και
Ελλάδα
:

http://lyk-idalion-lef.schools.ac.cy

Ιστοσελίδα Λυκείου Ιδαλίου (ΣΕΑ)
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ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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ΑΙΤΗΣΗ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

:

πρόσβαση

απόλυση
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι μαθητές / μαθήτριες της Γ΄ τάξης, προτού προσέλθουν στο ΚΣΑ για καταχώρηση των αιτήσεών
τους, θα πρέπει να καταβάλουν τα απαιτούμενα τέλη στο Λογιστήριο του σχολείου (κα Βαρβάρα).
Σημειώνεται ότι το ταμείο θα είναι ανοικτό καθημερινά κατά τη διάρκεια του α΄ και β΄ διαλείμματος
ΜΟΝΟΝ. Δε γίνονται δεκτές επιταγές ούτε πιστωτικές κάρτες.
Όσοι θα συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης, ΔΕΝ καταβάλλουν
οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Μόνο για Πρόσβαση)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ

13/02/2017

Γ1, Γ2, Γ3

14/02/2017

Γ4, Γ5, Γ6

15/02/2017

Γ7, Γ8, Γ9

16/02/2017

Γ10

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΟΛΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ)
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