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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
 
1. Ποιος είναι ο σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων; 
 

Ο σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι: 
 
 Η χορήγηση Απολυτηρίου στους μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκειακού κύκλου 

Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, εξαιρουμένων των μαθητών της τελευταίας 
τάξης των Εσπερινών Γυμνασίων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, οι οποίοι 
λαμβάνουν μέρος για σκοπούς απόλυσης σε Εξετάσεις σύμφωνα με τους περί 
Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Κανονισμούς. 

 Η χορήγηση Απολυτηρίου στους μαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
ιδίου ή παρόμοιου τύπου με τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, νοουμένου ότι τα 
πιο πάνω Σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν οι μαθητές τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
για σκοπούς χορήγησης Απολυτηρίου. 

 Η κατανομή των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της 
Κύπρου και των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, που ενδεχομένως θα προσφέρει η 
Ελλάδα, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της 
Κύπρου. 

 Η χορήγηση του «Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης ανά Πλαίσιο Πρόσβασης» και του 
«Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης» στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. 
Σημειώνεται ότι, οι πιο πάνω Βαθμοί ισχύουν μόνο για τη χρονιά που διεξάγονται οι 
Παγκύπριες Εξετάσεις, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα πιο πάνω. 

 Η υποβολή από την Υπηρεσία Εξετάσεων προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της 
Ελλάδας καταλόγου προτεινόμενων υποτρόφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
Παγκύπριων Εξετάσεων και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΙΚΥ Ελλάδας (σε περίπτωση 
που προσφερθούν υποτροφίες). 

 
2. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις; 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις έχουν: 
 

2.1 Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους δύο γονείς τους Κυπριακής 
καταγωγής και οι οποίοι είναι: 
2.1.1 Μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι Λυκειακού κύκλου Δημόσιων Σχολείων 
Μέσης Εκπαίδευσης, ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί με βάση τους 
περί Αγγλικής Σχολής (Διοίκηση και Έλεγχος) Νόμους και των εκάστοτε τροποποιήσεών 
τους, ή των Ιδιωτικών Σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τους περί 
Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους του 1971 έως 2012 και των εκάστοτε 
τροποποιήσεών τους. 
2.1.2 Μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι Σχολείου Ανώτερης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Λυκειακού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την 
προϋπόθεση ότι προσκομίζουν πιστοποιητικό της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή 
διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής, που να βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο Απολυτήριο 
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που κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του δίνει το δικαίωμα εισαγωγής στα 
αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας αυτής, και 
2.2 Κοινοτικοί υπήκοοι και υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν στην τελευταία τάξη ή 
είναι απόφοιτοι σχολείου που περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.1. 

 
3. Έχω Ελληνική καταγωγή και είμαι τελειόφοιτος σχολείου στην Κύπρο. Δικαιούμαι 

να διεκδικήσω θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων; 
 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, στην κατηγορία 
αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπάγονται οι απόφοιτοι σχολείων για τους οποίους συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή, 
β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή 
αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής. 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια βάσει της πιο πάνω οδηγίας, μπορούν 
να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, με την κατηγορία 
αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης).  
Οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων Ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δεν 
πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, εισάγονται στα Ελληνικά ΑΑΕΙ με ξεχωριστή 
διαδικασία η οποία αποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας.  

 
4. Από πού μπορώ να αντλήσω πληροφορίες για τις Παγκύπριες Εξετάσεις; 
 

Πληροφορίες σχετικά με τις Παγκύπριες Εξετάσεις μπορούμε να αντλήσουμε από τον 
περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο του 2006 και των τροποποιήσεων 
αυτού, τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων (Τόμοι Α΄, Β΄ και Γ΄) και την επίσημη 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.  

 
5. Από πού μπορώ να πληροφορηθώ τα εξεταζόμενα μαθήματα και τις προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα προγράμματα σπουδών των ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας; 
 

Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας περιέχονται αναλυτικά στον 
Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων, ο οποίος διατίθεται στην αποθήκη του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), στα βιβλιοπωλεία και στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων. 
Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να πάρουν πληροφορίες από την Υπηρεσία 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) του ΥΠΠΑΝ ή από τους καθηγητές 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) των Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. 

 
6. Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής μου για 

συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021; 
 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πριν από την εγγραφή και υποβολή της αίτησής τους στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, καλούνται, αφού μελετήσουν τον Οδηγό Παγκύπριων 
Εξετάσεων 2021, να συμπληρώσουν κατάλληλα το "Βοήθημα για υποβολή αίτησης 
συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021". 
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7. Από πού μπορώ να προμηθευτώ εξεταστικά δοκίμια Παγκύπριων Εξετάσεων 
προηγούμενων χρόνων; 

 
Τα εξεταστικά δοκίμια προηγούμενων χρόνων μαζί με τις λύσεις τους, είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Επίσης τα εξεταστικά δοκίμια προηγούμενων 
χρόνων δημοσιεύονται κάθε χρόνο στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων (Β’ και Γ’ τόμος). 

 
8. Από πού μπορώ να προμηθευτώ την εξεταστέα ύλη των Παγκύπριων Εξετάσεων; 
 

Η εξεταστέα ύλη περιέχεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων. Στον Β’ τόμο του 
Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων περιλαμβάνεται η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των 
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, ενώ στον Γ’ τόμο περιλαμβάνεται η εξεταστέα ύλη των 
μαθημάτων των Τεχνικών Σχολών (Τεχνολογία Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης). 

 
9. Τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει λάθος σε εξεταστικό δοκίμιο των 

Παγκύπριων Εξετάσεων; 
 

Σε περίπτωση λάθους στα εξεταστικά δοκίμια δε γίνεται καμία διευκρίνιση ή διόρθωση 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική απόφαση της αρμόδιας 
αρχής. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει σε μεταγενέστερο στάδιο για τη σοβαρότητα του 
λάθους και καθορίζει με οδηγίες προς τους βαθμολογητές τον τρόπο με τον οποίο 
βαθμολογείται η ερώτηση. 

 
10. Πότε θα διεξαχθούν οι Παγκύπριες Εξετάσεις του 2021; 
 

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 θα διεξαχθούν σε ημερομηνίες εντός της χρονικής 
περιόδου η οποία αρχίζει από τις 24 Μαΐου μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2021. 
Το ακριβές πρόγραμμα των Εξετάσεων, λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν 
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 
11. Διεξάγεται δεύτερη σειρά εξετάσεων για υποψηφίους που για σοβαρό λόγο δεν 

μπόρεσαν να παρακαθίσουν στην πρώτη σειρά εξετάσεων; 
 

Για τελειόφοιτους μαθητές που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπόρεσαν να παρακαθίσουν 
στην πρώτη σειρά εξετάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη σειρά εξετάσεων, η οποία ισχύει 
μόνο για σκοπούς απόλυσης. 

 
12. Καταβάλλουν τέλη οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις; 
 

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για 
σκοπούς Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας, τα οποία καθορίζονται για 
το 2021 σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την Εξέταση της 
Πρακτικής Δοκιμασίας το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.00. 

 
13. Πόσα Πλαίσια Πρόσβασης μπορώ να επιλέξω ως υποψήφιος στις Παγκύπριες 

Εξετάσεις 2021; 
 

Οι υποψήφιοι στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 μπορούν να επιλέξουν όσα Πλαίσια 
Πρόσβασης αντιστοιχούν στα επιλεγόμενα από τους ίδιους μαθήματα Πρόσβασης και 
Ειδικές Εξετάσεις. 
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14. Πόσα μαθήματα πρόσβασης δικαιούμαι να δηλώσω; 
 

Ο συνολικός αριθμός των επιλεγόμενων μαθημάτων Πρόσβασης είναι μέχρι επτά (7). 
Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν και τις Ειδικές Εξετάσεις (Πρακτική 
Δοκιμασία, Μουσικές Σπουδές, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία). 

 
15. Δικαιούμαι να επιλέξω να εξεταστώ μαθήματα τα οποία δεν διδάσκομαι στο 

σχολείο; 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μαθήματα Πρόσβασης ανεξαρτήτως των 
μαθημάτων Κατεύθυνσης που διδάσκονται ή είχαν διδαχθεί στο σχολείο τους. 

 
16. Δικαιούμαι να δηλώσω να εξεταστώ, για σκοπούς πρόσβασης, σε δύο επίπεδα 

του ίδιου μαθήματος (π.χ. Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Μαθηματικά Κοινού 
Κορμού); 

 
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ Κύπρου και στις Στρατιωτικές Σχολές, μπορούν να 
επιλέξουν διαφορετικά επίπεδα του ιδίου μαθήματος για διαφορετικά Πλαίσια Πρόσβασης 
(π.χ. Μαθηματικά Κατεύθυνσης για ένα Πλαίσιο Πρόσβασης και Μαθηματικά Κοινού 
Κορμού για άλλο Πλαίσιο Πρόσβασης). Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επιλέξουν στο 
ίδιο Πλαίσιο, διαφορετικά επίπεδα του ιδίου μαθήματος.  

 
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας δεν δικαιούνται να επιλέξουν για σκοπούς 
Πρόσβασης διαφορετικά επίπεδα του ιδίου μαθήματος. 

 
17. Σε πόσες Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου και των Στρατιωτικών Σχολών 

δικαιούμαι να δηλώσω προτίμηση, κατά την υποβολή της αίτησής μου; 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν προτίμηση σε όσες Σχολές/Τμήματα εμπίπτουν στα 
Πλαίσια Πρόσβασης της επιλογής τους.  

 
18. Πού και πότε δηλώνω τη σειρά προτίμησής μου για τα Προγράμματα Σπουδών 

(Σχολές/Τμήματα) των ΑΑΕΙ Κύπρου και των Στρατιωτικών Σχολών; 
 

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις, ο 
υποψήφιος, με βάση τα επιλεγόμενα Πλαίσια Πρόσβασης, δηλώνει και τη σειρά 
προτίμησής του για τα Προγράμματα Σπουδών (Σχολές/Τμήματα) των ΑΑΕΙ Κύπρου και 
των Στρατιωτικών Σχολών στα οποία επιθυμεί εισαγωγή. 

 
19. Πού και πότε δηλώνω τη σειρά προτίμησής μου για τα Προγράμματα Σπουδών 

(Σχολές/Τμήματα) των ΑΑΕΙ Ελλάδας; 
 

Οι ενδιαφερόμενοι για θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή 
τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 (29/3/2021 μέχρι 7/4/2021). Κατά 
την υποβολή της αίτησής τους θα δηλώσουν Πλαίσια Πρόσβασης και εξεταζόμενα 
μαθήματα, αλλά δεν θα δικαιούνται να δηλώσουν Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Ελλάδας.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν κατά τον μήνα Ιούλιο να υποβάλουν μέσω της ίδιας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας τη σειρά προτίμησης των Προγραμμάτων Σπουδών 
(Σχολές/Τμήματα) των ΑΑΕΙ Ελλάδας που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση. 
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20. Τι είναι ο "Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης ανά Πλαίσιο Πρόσβασης" και πώς 
υπολογίζεται; 

 
Ο Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης ανά Πλαίσιο Πρόσβασης είναι το βασικό κριτήριο 
κατάταξης των υποψηφίων στα διάφορα τμήματα/σχολές των ΑΑΕΙ Κύπρου και των 
Στρατιωτικών Σχολών. Για κάθε επιλεγόμενο και ΕΓΚΥΡΟ Πλαίσιο Πρόσβασης 
υπολογίζεται ένας (1) Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης, που προκύπτει από τον μέσο όρο 
των επεξεργασμένων βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος 
για το συγκεκριμένο πλαίσιο, σύμφωνα με τη μέθοδο της στατιστικής επεξεργασίας που 
ανακοινώνεται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων. 

 
21. Τι είναι ο "Γενικός Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης" και πώς υπολογίζεται; 
 

Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης είναι το βασικό κριτήριο κατάταξης των 
υποψηφίων στις διάφορες Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Ελλάδας. Για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, 
υπολογίζεται ένας (1) Γενικός Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης, που προκύπτει από τον 
μέσο όρο των επεξεργασμένων βαθμολογιών των μαθημάτων, των επιλεγόμενων και 
ΕΓΚΥΡΩΝ Πλαισίων Πρόσβασης, στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις για σκοπούς Πρόσβασης και Κατάταξης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας 
σύμφωνα με τη μέθοδο στατιστικής επεξεργασίας που ανακοινώνεται στον Οδηγό 
Παγκύπριων Εξετάσεων.  

 
Τα μαθήματα των έγκυρων Πλαισίων Πρόσβασης που έχουν μόνο σχολές των ΑΑΕΙ 
Κύπρου ή/και των Στρατιωτικών Σχολών, δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό του Γενικού 
Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. 

 
22. Για πόσα χρόνια ισχύει ο Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης ανά Πλαίσιο Πρόσβασης 

για ΑΑΕΙ Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές και ο Γενικός Βαθμός 
Πρόσβασης/Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας; 

 
Ο Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης ανά Πλαίσιο Πρόσβασης για ΑΑΕΙ Κύπρου και 
Στρατιωτικές Σχολές και ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης/Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 
ισχύουν μόνο για τη χρονιά που ο υποψήφιος παρακάθεται στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 


