
 
ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑ:  Ρυθμίσεις  σε σχέση με τους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας 
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης,  τον διαχωρισμό των 

Παγκύπριων Εξετάσεων και τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,  οι νέες ρυθμίσεις έχουν ως εξής: 

• Τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) θα ισχύσουν για τους τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου 

τη σχολική χρονιά 2017-18.  Το θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή των 

Νέων Πλαισίων Πρόσβασης μαζί με την υφιστάμενη νομοθεσία για τις 

Παγκύπριες Εξετάσεις, θα ρυθμιστεί λεπτομερώς με εγκύκλιο στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς 2017-2018, η οποία θα δημοσιευτεί στον Οδηγό των 

Παγκυπρίων Εξετάσεων.  

• Νοείται ότι οι μαθητές θα εξεταστούν για σκοπούς απόλυσης σε πέντε (5) 

μαθήματα, δηλαδή στο μάθημα των Νέων Ελληνικών και σε τέσσερα (4) 

μαθήματα Κατεύθυνσης, όπως αυτά προνοούνται με βάση την Κατεύθυνση 

την οποία επέλεξαν στην Γ΄ Λυκείου.  

• Για σκοπούς πρόσβασης οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθήματα που 

αντιστοιχούν  στα Πλαίσια Πρόσβασης που τους ενδιαφέρουν. Τα μαθήματα 

που οι μαθητές θα εξεταστούν για σκοπούς απόλυσης θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς Πρόσβασης. Οι μαθητές μπορούν να 

επιλέξουν τα Πλαίσια Πρόσβασης που επιθυμούν, ανεξαρτήτως 

κατεύθυνσης και συγκεκριμένων μαθημάτων που έχουν επιλέξει στο Λύκειο. 

Καταργείται, δηλαδή, η δέσμευση που ισχύει μέχρι τώρα, να δικαιούνται να 

εξετάζονται μόνο σε ένα μη διδαγμένο μάθημα. Καταργείται, επίσης, η 

δυνατότητα να εξετάζονται σε ένα επιπλέον μάθημα για κάθε Πλαίσιο 

Πρόσβασης. Οι μαθητές, δηλαδή, υποχρεούνται να εξετάζονται σε τόσα 

μαθήματα όσα αντιστοιχούν στο Πλαίσιο Πρόσβασης το οποίο επιλέγουν.  

• Σύμφωνα με τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ, η πρόσβαση στις 

Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές Σχολές γίνεται με εξέταση σε τέσσερα (4) 

μαθήματα, ενώ στα ΤΕΙ, ΑΞΙΚ και ΑΣΠΑΙΤΕ γίνεται με τρία (3). Και στις δύο 

περιπτώσεις, το ένα μάθημα είναι πάντα αυτό των Νέων Ελληνικών. 

• Για την πρόσβαση στις διάφορες Σχολές /Τμήματα υπολογίζεται κατά 

Πλαίσιο Πρόσβασης ο μέσος όρος των επεξεργασμένων βαθμολογιών των 

μαθημάτων που επιλέγονται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της 

αίτησής του. Σε περίπτωση απουσίας από συγκεκριμένο μάθημα θα 

ακυρώνονται τα Πλαίσια στα οποία είναι υποχρεωτικό το μάθημα αυτό, 

καθώς και τα Πλαίσια για τα οποία ο μαθητής επέλεξε το μάθημα αυτό για 

σκοπούς πρόσβασης, και κατά συνέπεια θα ακυρώνονται ΟΛΕΣ οι σχολές 

των Πλαισίων αυτών.  

ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ 



• Ο σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων της σχολικής χρονιάς 2017-2018 είναι:  

(α) Η χορήγηση απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης,  

(β) η χορήγηση του Βαθμού Κατάταξης ανά Πλαίσιο Πρόσβασης και του 

Πιστοποιητικού Πρόσβασης στους υποψηφίους,  

(γ) η κατανομή των θέσεων στα Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, και  

(δ) η προώθηση της βάσης δεδομένων με τους Βαθμούς Κατάταξης και τις 

δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων της Ελλάδας, για την κατανομή των θέσεων στα Δημόσια 

Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας.  

Νοείται ότι το Πιστοποιητικό Πρόσβασης και ο Βαθμός Κατάταξης ισχύουν 

μόνο για το έτος έκδοσής τους στη βάση των αποτελεσμάτων των 

Παγκύπριων Εξετάσεων της συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς.  

• «Πιστοποιητικό Πρόσβασης» σημαίνει τη βεβαίωση που χορηγεί σε κάθε 

ενδιαφερόμενο υποψήφιο η Υπηρεσία Εξετάσεων, στην οποία αναγράφεται 

η Σχολή /Τμήμα επιτυχίας του υποψηφίου στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου (σε 

περίπτωση που έχει επιτύχει και επιθυμεί πρόσβαση στα ΑΑΕΙ της Κύπρου), 

καθώς και οι αρχικές βαθμολογίες που εξασφάλισε ο υποψήφιος, όπως και 

Βαθμοί Κατάταξης ανά Πλαίσιο Πρόσβασης.  

 

 

 


