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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 
 
Οι Επιτροπές Θεματοθετών των Π.Ε. 2017, όπως πάντα συνέρχονταν 24 ώρες πριν από 
κάθε εξέταση στο Κέντρο Θεματοθέτησης, όπου καταρτίζονταν και πολλαπλασιάζονταν τα 
εξεταστικά δοκίμια. Η όλη εργασία γίνεται υπό την εποπτεία της Προϊστάμενης της 
Υπηρεσίας Εξετάσεων κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, έτσι που να 
διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Συνολικά εξετάστηκαν 87 μαθήματα 
πρόσβασης-απόλυσης, τα οποία επιλέχτηκαν για σκοπούς εξέτασης από τους 
υποψηφίους. Για την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας εργάστηκαν, ως κριτές και μέλη 
της Αγωνόδικου Επιτροπής 56 καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής.  

Η βαθμολόγηση των γραπτών έγινε από βαθμολογητές στα Βαθμολογικά Κέντρα, που 
λειτούργησαν στη Λευκωσία και στη Λεμεσό και εποπτεύονταν από την Υπηρεσία 
Εξετάσεων. Οι εργασίες των Βαθμολογικών Κέντρων άρχιζαν από τις 8:00π.μ. - 9:00μ.μ., 
συμπεριλαμβανομένων και Σαββατοκύριακων.  
 
Για την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας των Εξετάσεων και σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της Νομοθεσίας, εφαρμόστηκε, όπως κάθε χρόνο μετά το συντονισμό, δοκιμαστική 
βαθμολόγηση πριν από την έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης. Η  Υπηρεσία 
Εξετάσεων προχώρησε στη στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών και δόθηκε 
ανατροφοδότηση με στόχο την εξασφάλιση ομοιόμορφης βαθμολόγησης των γραπτών. 
Συνολικά παραλήφθηκαν 30718 γραπτά, τα οποία βαθμολογήθηκαν από 392 
εκπαιδευτικούς. Η βαθμολόγηση έγινε ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές. Κάθε φορά 
που η διαφορά των δύο βαθμολογητών ήταν μεγαλύτερη του 10% της συνολικής 
βαθμολογίας του μαθήματος, ακολουθούσε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή. Ως 
εκ τούτου, επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.  

Επαναλαμβάνεται, ότι το λογισμικό που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Εξετάσεων τα 
τελευταία χρόνια για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των επί μέρους βαθμολογιών και των 
αθροισμάτων δεν επιτρέπει σφάλμα στην καταχώρηση των βαθμών των γραπτών.  
 
Για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων 2017 λειτούργησαν 56 
Εξεταστικά Κέντρα, εργάσθηκαν γύρω στους 1780 εκπαιδευτικούς Μέσης 
Εκπαίδευσης ως Πρόεδροι ή μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων και 



διεκπεραιώθηκαν 7073 επιτηρήσεις. Για τη μεταφορά των εξεταστικών δοκιμίων από τα 
Επαρχιακά Συντονιστικά Σχολεία προς τα Εξεταστικά Κέντρα εργάστηκαν 405 Βοηθοί 
Διευθυντές Α΄ ή Βοηθοί Διευθυντές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Οι Βοηθοί 
Διευθυντές παρέμεναν και επόπτευαν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα διάφορα 
Εξεταστικά Κέντρα, ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Στο Κέντρο 
Θεματοθέτησης και στα Βαθμολογικά Κέντρα απασχολήθηκαν 22 λειτουργοί του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και 59 άνεργοι πτυχιούχοι.  

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα πλαίσια του σχετικού Νόμου, 
παρείχε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων διευκολύνσεις σε 872 υποψηφίους 
με ειδικές ανάγκες. Οι παρεχόμενες διευκολύνσεις στόχευαν στο να εξουδετερώνουν, 
κατά το δυνατό, τη φυσική ή άλλη αδυναμία των υποψηφίων χωρίς ταυτόχρονα να τους 
παρέχουν οποιοδήποτε πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων. Αναφέρεται, 
επίσης, ότι άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό υπεράριθμων 
θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου με κριτήρια, 
διαδικασίες και ποσοστό που καθορίζουν τα ίδια τα ΑΑΕΙ. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τα ΑΑΕΙ της Κύπρου.  

Σύμφωνα με τον περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, έχουν προσφερθεί 
και φέτος στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις 
σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους 
τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και υπεράριθμες 
θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των 
Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών. Και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις προϋπόθεση για παραχώρηση θέσεων στους υποψηφίους των 
συγκεκριμένων κατηγοριών είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του “Γενικού Βαθμού 
Κατάταξης-Πρόσβασης” του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής 
τους.  

Η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα θα γίνει και 
ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy  

Για τα Προγράμματα Σπουδών, επιπέδου Πανεπιστημίου, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 
εξασφαλίσει βαθμό σε τέσσερα τουλάχιστον εξεταζόμενα μαθήματα του Πλαισίου 
Πρόσβασης και για τα Προγράμματα Σπουδών, επιπέδου ΤΕΙ και ΑΞΙΚ, οι υποψήφιοι 
πρέπει να έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία σε τρία τουλάχιστον εξεταζόμενα μαθήματα του 
Πλαισίου Πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι ο “Γενικός Βαθμός Κατάταξης-Πρόσβασης” ισχύει 
μόνο για το συγκεκριμένο έτος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων.  

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση το «Γενικό Βαθμό Κατάταξης-Πρόσβασης» και τις 
προτιμήσεις των υποψηφίων. 

 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της 
Ελλάδας η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει εντός των ημερών ανακοίνωση για τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Η 
ανακοίνωση θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και 



στον ημερήσιο τύπο. Η κατανομή των θέσεων για τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

Κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την 
κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της 
αρμόδιας αρχής σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία 
ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες.  

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ  

Οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου και δε μπορούν να 
φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα 
πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν 
τα ίδια τα Ιδρύματα. Περαιτέρω οδηγίες για τους εισαγόμενους στα ΑΑΕΙ της Κύπρου 
παρατίθενται πιο κάτω. Οι θέσεις των αρρένων στρατευσίμων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν 
θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2017 θα 
κρατηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας μέχρι 
την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ  

Στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, 8137 υποψήφιοι. 
Από αυτούς 5592 διεκδικούν πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 
της Κύπρου και Ελλάδας. Με τη σημερινή κατανομή έχουν διατεθεί 2224 θέσεις βάσει 
των προτιμήσεων των υποψηφίων, από τις οποίες 1450 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
582 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 96 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό 
Ινστιτούτο, 96 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι στους πιο πάνω 
αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί 
στους τελειοφοίτους και αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων. 
Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 36 υπεράριθμες θέσεις, 
για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 49 και για το ΑΞΙΚ 11 Έχουν, επίσης, 
παραχωρηθεί σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών 3 θέσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές 
της Ελλάδας.  
 
Η διαδικασία διεξαγωγής και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων 
ολοκληρώθηκε έγκαιρα, με επιτυχία και φέτος, όπως πάντα, από την Υπηρεσία 
Εξετάσεων. Συγχαίρω τους συνεργάτες μου στην Υπηρεσία Εξετάσεων για την εντατική 
και υψηλής ποιότητας εργασία που επιτελούν.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στους 
λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Γιώργο Σιαμμά, Ευάγγελο Γραμμενίδη, 
Χαράλαμπο Σπύρου, Ειρήνη Αναξαγόρα, Σταύρο Αροδίτη, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, 
Ελευθερία Σιακαλλή, Έλενα Γιάκουμου, Μαρία Μαρκίδου, Γκλόρια Τζεραρντίνι, Ελένη 
Κρυσταλλίδου και Χριστίνα Οικονομίδου, που εργάστηκαν σκληρά, με ιδιαίτερο ζήλο για τη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών των Εξετάσεων.  

Ευχαριστώ, επιπρόσθετα, τους Παντελή Παπακωνσταντίνου, Ιούλιο Ζούμο, Παναγιώτη 
Ηρακλέους, Ελισάβετ Χατζηπαυλή, Λυδία Λειβαδιώτη, Άθω Κυριάκου, Σωκράτη Καρεκλά, 
Μάρκο Χατζημιχαήλ, Χαρά Χατζηκώστα και Χρίστο Πουγιούκκα που, επίσης, εργάστηκαν 



για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων 2017. 

Ευχαριστίες εκφράζω, ακόμη, προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, του οποίου τα κτίρια 
διατέθηκαν για τη λειτουργία του Συντονιστικού Βαθμολογικού Κέντρου, το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και το Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Φρουράς για τη συνεργασία και τη θετική συμβολή τους στην όλη 
διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων.  

Τέλος, ευχαριστώ θερμά την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου που παρείχε διακριτικά τις 
υπηρεσίες της για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών 
Κέντρων.  

 
 

Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου 
   Αν. ΔΑΑΕ/Προϊστάμενη 
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