
παγκύπριες εξετάσεις

2017



σκοπός
 Η χορήγηση απολυτηρίου 
 Προσδιορισμός Γενικού Βαθμού  

       Κατάταξης – Πιστοποιητικού 
       Πρόσβασης (ΑΑΕΙ Κύπρου & Ελλάδας) 

 Κατανομή θέσεων ΑΑΕΙ Κύπρου +     
    Στρατιωτικών Σχολών Ελλάδος 



1η - ΜΟΝΟ για Σχολές Κύπρου & 
Στρατιωτικές Σχολές 
17/02/17 - 02/03/17

Αιτήσεις για ΑΑΕΙ

2η - ΜΟΝΟ Σχολές της Ελλάδας 
ΙΟΥΛΙΟ



1. Δήλωση μαθημάτων για Απολυτήριο 
2. Δήλωση μαθημάτων για  
     «Γενικό Βαθμό Κατάταξης» 
3. Δήλωση τμημάτων ΑΑΕΙ Κύπρου  
     (+ Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδος ) 

Δήλωση 
17/02/17 - 02/03/17



οδηγίες

   Οι Τελειόφοιτοι μαθητές θα υποβάλουν τις 
αιτήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή στο 
Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (Κ.Σ.Α) που 
θα λειτουργήσει στο σχολείο. 

    Ο Υπεύθυνος Κ.Σ.Α  του   σχολείου θα 
ανακοινώσει στους μαθητές το πρόγραμμα 
υποβολής αιτήσεων  

    (Εργάσιμες ώρες σχολείου) 



οδηγίες
     Οι μαθητές θα προσέρχονται στο 

Κ.Σ.Α με την ταυτότητα τους και 
απόδειξη πληρωμής των τελών τα 
οποία θα έχουν πληρώσει στο 
Λογιστήριο του σχολείου τα 

     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ πριν από την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
τους 

                    [Μετρητά ΜΟΝΟ]: 
€ 0 (μόνο για σκοπούς απόλυσης) 
€ 25 (για κάθε μάθημα πρόσβασης) 
€ 50 (για τη Πρακτική Δοκιμασία)



εξεταζόμενα μαθήματα για απόλυση

1. ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  (ΚΟΙΝΟΥ Κ. Ή ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 
3. ΜΑΘΗΜΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
4. ΜΑΘΗΜΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ



Γενικός Βαθμός Κατάταξης
• Η βαθμολογία αυτή κυμαίνεται από  
8 – 20 και θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς 
πρόσβασης/κατάταξης στα ΑΑΕΙ 
Κύπρου και Ελλάδας. 
• Εξάγεται από 3 μέχρι το πολύ 5** 
εξεταζόμενα μαθήματα για τα ΑΑΕΙ, τα 
οποία διδάσκεται* ο μαθητής στο 
σχολείο. 



  * Ο μαθητής /τρια έχει όμως το 
δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να 
δηλώσει ως εξεταζόμενο και  

  ΕΝΑ (1) ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 
που δεν το έχει διδαχθεί στο 
σχολείο. 



** Οι Ειδικές Εξετάσεις στην 
Πρακτική Δοκιμασία (Φυσική 
Αγωγή) και στην Αρμονία - 
Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου  
είναι εξεταζόμενα μαθήματα  

 (αλλά μπορούν να είναι επιπρόσθετα 
των 5 μαθημάτων) 



πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών στην 
ειδική εξέταση της ειδικής δοκιμασίας 

 Το Υ.Π.Π. μέσα στα πλαίσια της καθορισμένης πολιτικής του 
για αναβάθμιση του Κυπριακού Αθλητισμού, έχει καταρτίσει 
σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού 
σχέδιο πριμοδότησης διακριθέντων αθλητών στην ειδική 
εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας βάση του οποίου οι 
υποψήφιοι μπορεί να πάρουν μέχρι και το σύνολο της 
βαθμολογίας στην Πρακτική Δοκιμασία  (δηλαδή 20)



• Η πριμοδότηση αφορά αθλήματα ή αγωνίσματα, ατομικά 
ή ομαδικά, τα οποία περιλαμβάνονται στο επίσημο 
πρόγραμμα των τελευταίων ή/και των επόμενων 
Ολυμπιακών Αγώνων.  

• Η αίτηση πριμοδότησης και τα σχετικά δικαιολογητικά 
θα πρέπει να αποσταλούν διπλοσυστημένα, με 
σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι τις 28 Απριλίου 2017 στο 
Γραφείο Επιθεωρητών Φυσικής Αγωγής. 

• Δικαιολογητικά για βελτίωση πριμοδότησης από 
συμμετοχή σε αγώνες που θα διεξαχθούν πέραν της 
προαναφερθείσας ημερομηνίας θα πρέπει να 
αποστέλλονται άμεσα στο Γ.Ε.Φ.Α. 

• Επιπρόσθετα δικαιολογητικά βελτίωσης πριμοδότησης 
θα γίνονται δεκτά και κατά την ημέρα εξέτασης του 
υποψηφίου στη γραμματεία της εξέτασης. 

πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών στην ειδική εξέταση της 
ειδικής δοκιμασίας 



αίτηση για παροχή διευκολύνσεων
Υποψήφιοι των οποίων η περίπτωση εμπίπτει στις πρόνοιες 
του Περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμου (έχουν 
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Α.Ε), υποβάλλουν στην Υπηρεσία 
Εξετάσεων, μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις και αίτηση με όλα τα αναγκαία 
δικαιολογητικά για παροχή διευκολύνσεων κατά τις 
Παγκύπριες Εξετάσεις. Στις περιπτώσεις που θα εγκριθεί η 
παροχή διευκολύνσεων, ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος 
και οι αποφάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή του 
Εξεταστικού Κέντρου, η οποία και θα μεριμνήσει για την 
εφαρμογή τους. 

http://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/nomothesia.html


Στρατιωτικές Σχολές
Ενεργοποίηση στην Αίτηση/Μηχανογραφικό της Υπηρεσίας 
Εξετάσεων 
Υποβολή στο Υπουργείο Άμυνας με συστημένη επιστολή από 
τον ίδιο τον υποψήφιο: 
Αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου 
Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Κυπριακής Ταυτότητας 
ΜΟΝΟ από Επαρχιακή Διοίκηση και Κέντρο Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη 
Πρωτότυπο και Πρόσφατο (όχι πέραν του ενός μηνός) 
Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Κεντρική 
Αστυνομία. 



Δραματικές Σχολές
Οι εξετάσεις που διεξάγονταν μέχρι το 2015 από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού για διεκδίκηση θέσης και υποτροφίας στη Σχολή Δραματικής 
Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και υποτροφίας στην 
Ιδιωτική Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, έχουν 
καταργηθεί από το 2016.        
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. 



Σχολές Καλών Τεχνών

Οι διαδικασίες εξέτασης και διεκδίκησης θέσης στις πιο 
πάνω σχολές ΔΕΝ περιλαμβάνονται στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις. 

*** Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες υποβολής 
αίτησης και διεξαγωγής της Εξέτασης, καθώς και 
άλλες πληροφορίες , θα ανακοινωθούν από την 
Υπηρεσία Εξετάσεων αρχές Ιουλίου 2017 *** 



17 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου 
   Αίτηση  

 16 Μαΐου – 09 Ιουνίου  
     Εξετάσεις  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΑΠΟΛΥΣΗΣ 
	 	 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Ιούλιο αίτηση για ΑΑΕΙ Ελλάδας 



 Τέλος Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η κατανομή 
θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου. Το κάθε Κυπριακό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αποφασίζει αν θα υπάρξει β’ και γ’ 
κατανομή θέσεων. 

ΤΟ ΥΠΕΠΘ της Ελλάδας Δεν ανακοινώνει επιλαχόντες  
ούτε προβαίνει σε Β΄ κατανομή θέσεων. 



Ομογενείς
Μαθητές που είτε οι ίδιοι είτε ένας (έστω) εκ των γονέων 
τους έχουν Ελληνική Καταγωγή, εξασφαλίζουν θέση στα 
ΑΑΕΙ Ελλάδος από την κατηγορία των Ομογενών. 



 Τα τμήματα των ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 
κατανέμονται σε πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία. 

 Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τμήματα από 
μέχρι και δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.  

Στην αίτηση για τα τμήματα της Κύπρου οι υποψήφιοι 
μπορούν να δηλώνουν προτίμηση για απεριόριστο 
αριθμό τμημάτων από δύο το πολύ Επιστημονικά 
Πεδία, εφόσον πληρούν τους περιορισμούς πρόσβασης. 

Στην αίτηση για τα τμήματα της Ελλάδας οι υποψήφιοι 
μπορούν να δηλώνουν προτίμηση για 40 το πολύ 
Τμήματα από δύο το πολύ Επιστημονικά Πεδία, 
εφόσον πληρούν τους περιορισμούς πρόσβασης. 



http://www.moec.gov.cy/ypexams/
pdf/entypa/

2017_aitisi_michanografiko.pdf

http://www.moec.gov.cy/ypexams/pdf/
entypa/

2017_aitisi_diefkolynseis_pagkypries.pdf

http://www.moec.gov.cy/ypexams/pdf/entypa/
2017_praktiki_dokimasia_aitisi_primodotisis.pdf

http://www.moec.gov.cy/ypexams/pdf/entypa/2017_aitisi_michanografiko.pdf
http://www.moec.gov.cy/ypexams/pdf/entypa/2017_praktiki_dokimasia_aitisi_primodotisis.pdf

