Παγκύπριες Εξετάσεις 2018
Οι πιο κάτω πληροφορίες περιλαµβάνουν τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισµού, έως τις 8/11/17, σχετικά µε τις Παγκύπριες εξετάσεις 2018. Οι υποψήφιοι µπορούν
να ενηµερώνονται από τις ιστοσελίδες www.moec.gov.cy και www.minedu.gov.gr.
Ο σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων 2018 είναι:
1) Η χορήγηση Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης
2) Η εξαγωγή του Βαθµού Κατάταξης, ανά Πλαίσιο Πρόσβασης και ακολούθως η έκδοση του
Πιστοποιητικού Πρόσβασης το οποίο δίνεται στους υποψηφίους
3) Η κατανοµή των θέσεων στα Δηµόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Α.Ε.Ι.) Κύπρου
4) 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 (Α.Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας. (ΕΚΚΡΕΜΕΙ η διαδικασία)
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. Εξαίρεση αποτελούν οι στρατιώτες, οι οποίοι µπορούν να διεκδικήσουν θέση στη
Β’ κατανοµή των ΑΑΕΙ Κύπρου, µε τον ίδιο Βαθµό Κατάταξης και το επόµενο έτος.
Με τον όρο «Πιστοποιητικό Πρόσβασης» εννοούµε τη βεβαίωση που χορηγεί η Υπηρεσία
Εξετάσεων σε κάθε επιτυχόντα, στην οποία αναγράφεται:
1) Η Σχολή και το Τµήµα του Δηµοσίου Α.Α.Ε.Ι. Κύπρου στο οποίο εξασφάλισε θέση, εφόσον
επιθυµεί πρόσβαση σε αυτά
2) Οι αρχικές βαθµολογίες που εξασφάλισε ο υποψήφιος
3) Οι Βαθµοί Κατάταξης, ανά Πλαίσιο Πρόσβασης.
Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς απόλυσης
Οι µαθητές θα εξεταστούν σε πέντε (5) µαθήµατα, δηλαδή στο µάθηµα των Νέων Ελληνικών και σε
τέσσερα (4) µαθήµατα Κατεύθυνσης τα οποία επέλεξαν για τη Γ΄ τάξη Λυκείου, σύµφωνα µε την
Κατεύθυνση που ακολουθούν.
Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Α.Ε.Ι.) Κύπρου και Ελλάδας 2017-2018
Οι µαθητές θα εξεταστούν µόνο στα µαθήµατα που αντιστοιχούν στα Πλαίσια Πρόσβασης που τους
ενδιαφέρουν. Τα µαθήµατα στα οποία 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 µαθηµάτων που έχουν επιλέξει στο Λύκειο. Καταργείται, δηλαδή, η πρόνοια
που ίσχυε µέχρι τώρα η οποία τους έδινε το δικαίωµα να εξετάζονται σε ένα µόνο αδίδακτο
µάθηµα. Καταργείται, επίσης, η δυνατότητα να εξετάζονται σε ένα επιπλέον µάθηµα για
πιθανή βελτίωση του βαθµού πρόσβασης. Οι µαθητές και οι λοιποί υποψήφιοι, δηλαδή,
υποχρεούνται να εξετάζονται σε όσα µαθήµατα αντιστοιχούν στο Πλαίσιο Πρόσβασης το οποίο
επιλέγουν.

Σύµφωνα µε τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης στα Α.Α.Ε.Ι., η πρόσβαση στις Πανεπιστηµιακές και
Πολυτεχνικές Σχολές γίνεται µε εξέταση σε τέσσερα (4) µαθήµατα, ενώ στα Α.Ξ.Ι.Κ., Τ.Ε.Ι.,
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε. και στις Σχολές Μονίµων Υπαξιωµατικών γίνεται µε τρία (3). Και στις δύο
περιπτώσεις, το ένα εκ των µαθηµάτων εξέτασης είναι πάντα αυτό των Νέων Ελληνικών.
Για την πρόσβαση στις διάφορες Σχολές ή/και 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. Κατά συνέπεια, θα
ακυρώνονται όλες οι Σχολές και τα Τµήµατα των Πλαισίων αυτών.
Οι µαθητές Λυκείου έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν και τα δύο µαθήµατα Σχεδίου (ΕλεύθεροΠροοπτικό, Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό), αν το επιθυµούν. Διευκρινίζεται ότι, για σκοπούς πρόσβασης
στην Αρχιτεκτονική Σχολή οι µαθητές επιλέγουν ένα από τα δύο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέση στα Α.Α.Ε.Ι. Ελλάδας και δεν
έχουν Κυπριακή υπηκοότητα, προτρέπονται να προχωρήσουν άµεσα στη διαδικασία απόκτησης
τέτοιας. Για τον σκοπό αυτό απευθύνονται στο Τµήµα Μετανάστευσης του Υπουργείου
Εσωτερικών, το οποίο εδρεύει στο χώρο του παλαιού νοσοκοµείου Λευκωσίας (τηλ. 228004511). Η
ανάγκη αυτή προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Έρευνας, Παιδείας και
Θρησκευµάτων της Ελλάδας, η οποία ακολουθεί:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. (στην οποία εµπίπτουν και Κύπριοι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι)
Σύµφωνα µε το ν.4451/ 2016 (ΦΕΚ 159 A’) και το ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 A’) και τη µε
αριθ.πρωτ.Φ.1515/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’/2007) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις
για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της Ελλάδας. Μία από αυτές είναι:
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται: Β1. Οι Αλλοδαποί –Αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι
λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην
αλλοδαπή, οι οποίοι προσκοµίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναµο τίτλο δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωµα εισαγωγής στα Πανεπιστήµια της χώρας από την οποία
αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης,
εφόσον:
1) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή
και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει ή της χώρας της
οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης
2) Έχουν παρακολουθήσει µε πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του
λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής. Ειδικότερα στην κατηγορία
αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι Κυπριακής καταγωγής από τον ένα τουλάχιστο γονέα,
οι οποίοι έχουν συµµετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση
πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

