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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 
 



1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Ο σκοπός των Παγκυπρίων 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 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 και Πολιτισμού της Κύπρου. 

• Η χορήγηση του «Πιστοποιητικού Πρόσβασης» και του «Γενικού Βαθμού Κατάταξης» 

στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους. Σημειώνεται ότι το «Πιστοποιητικό Πρόσβασης» 

και ο «Γενικός Βαθμός Κατάταξης» ισχύουν μόνο για τη χρονιά που διεξάγονται οι 

Παγκύπριες Εξετάσεις, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα πιο πάνω. 

 

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

• Οι αιτήσεις των τελειόφοιτων μαθητών Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα 

υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα 

λειτουργήσουν σε κάθε δημόσιο Λύκειο και δημόσια Τεχνική Σχολή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020 μέχρι και τη Πέμπτη, 12 Μαρτίου 

2020. 

• Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης υποβάλλουν την 

αίτησή τους, στο ΚΣΑ που λειτουργεί στο Σχολείο τους. 

• Όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση, ακόμη κι αν ενδιαφέρονται 

να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης. 

• Οι υποψήφιοι είναι χρήσιμο προτού προσέλθουν στα ΚΣΑ να προβούν σε κάποια 

προεργασία και γενικά να έχουν κατασταλάξει ως προς τις επιλογές τους.  

• Οι υποψήφιοι, προτού προσέλθουν στα ΚΣΑ, πρέπει να καταβάλουν στη γραμματεία 

του σχολείου τους, σε ώρες εργάσιμες, τα απαιτούμενα τέλη εξετάσεων. Όσοι θα 

συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 μόνο για σκοπούς απόλυσης δεν 

καταβάλλουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. 

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την προσέλευσή τους στο ΚΣΑ, οι υποψήφιοι που είναι 

Κύπριοι υπήκοοι, θα παρουσιάζουν: 

α) την Κυπριακή τους ταυτότητα 

β) απόδειξη πληρωμής των τελών (εκτός κι αν λαμβάνουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 

μόνο για σκοπούς απόλυσης). 

γ) όσοι είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές πρέπει να έχουν μαζί τους, εκτός από τα 

πιο πάνω και τα ακόλουθα:  

➢ Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία 

αναγράφεται ως Ιθαγένεια η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο 

οι Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ). 



➢ Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός 

από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού 

Μητρώου από την Αστυνομία. 

➢ Αριθμό ΑΣΜ και κλάση (αναγράφονται σε έντυπο που στάλθηκε παλαιότερα 

από τα Στρατολογικά γραφεία. 

• Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι αλλά είναι πολίτες χώρας 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τα πιο πάνω πρέπει να παρουσιάσουν την 

ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να παρουσιάζουν την 

ταυτότητα αλλοδαπού ή το διαβατήριό τους. 

• Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία των «ατόμων με ειδικές ανάγκες» 

υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις 

Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 και αίτηση με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για παροχή 

διευκολύνσεων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020. 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. 

• Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις που αφορούν τα Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 

(ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, υποχρεούνται επιπλέον, να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας 

αντίγραφο της Αίτησης/Μηχανογραφικού Δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες 

Εξετάσεις 2020 του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

• Τονίζεται ότι ο κάθε υποψήφιος υπογράφει την αίτηση συμμετοχής του στις 

Παγκύπριες Εξετάσεις 2020 και οποιαδήποτε λάθη βαρύνουν τον ίδιο, αφού με την 

υπογραφή του επικυρώνει την ορθότητα της αίτησής του. 

• Επισημαίνεται ότι καμία ευθύνη δεν φέρουν ο καταχωρητής και ο υπεύθυνος του 

ΚΣΑ για τις επιλογές των Πλαισίων Πρόσβασης, των εξεταζόμενων μαθημάτων και 

των Σχολών/Τμημάτων των ΑΑΕΙ στις/στα οποίες/α επιθυμεί εισαγωγή ο υποψήφιος. 

 

3. ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

• 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 2020 σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης.  

• Για την Εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.00. 

• Από την υποχρέωση καταβολής τελών εξαιρούνται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν 

μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης. 

• Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους σε περίπτωση απόσυρσης και μη 
επαναϋποβολής της αίτησής τους. 

 
 
 

 



4. ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 

• Ο τελικός βαθμός του γραπτού κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από τον υποψήφιο για 

σκοπούς απόλυσης, αποστέλλεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων στο Σχολείο του 

υποψηφίου για την έκδοση του Απολυτηρίου του, χωρίς οποιαδήποτε στατιστική 

επεξεργασία. 

• 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. 

 

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ) 

• Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, της Ελλάδας και τις Στρατιωτικές 

Σχολές της Ελλάδας μπορούν να επιλέξουν μαθήματα Πρόσβασης ανεξαρτήτως των 

μαθημάτων Κατεύθυνσης που διδάσκονται ή είχαν διδαχθεί στο σχολείο τους. 

• Ο συνολικός αριθμός των επιλεγόμενων μαθημάτων πρόσβασης είναι μέχρι επτά (7) 

και των ειδικών εξετάσεων μέχρι δύο (2). 

• Οι υποψήφιοι δηλώνουν τα μαθήματα Πρόσβασης και τις ειδικές εξετάσεις (Πρακτική 

Δοκιμασία και Μουσικές Σπουδές) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν για κάθε 

Πλαίσιο Πρόσβασης που επιλέγουν. 

• Οι αθλητές στους οποίους θα παραχωρηθεί πριμοδότηση, μπορούν να επιλέξουν να 

εξεταστούν, επιπρόσθετα από τα υπόλοιπα μαθήματα εξέτασής τους, και στην ειδική 

εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας. 

• 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 Κ.Κ. για ένα Πλαίσιο Πρόσβασης και Μαθηματικά 

Κατεύθυνσης για άλλο Πλαίσιο Πρόσβασης).  

• Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας δεν δικαιούνται να επιλέξουν για 

σκοπούς Πρόσβασης διαφορετικά επίπεδα του ιδίου μαθήματος όπως πχ:  

Μαθηματικά Κ.Κ. και Μαθηματικά Κατεύθυνσης  

 
6. ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Α)  1η αίτηση: Φεβρουάριος / Μάρτιος 2020: 

1. Δήλωση Μαθημάτων για Απόλυση και Πρόσβαση 

2. Δήλωση Πλαισίων Πρόσβασης για Σχολές Κύπρου και  Ελλάδας 

3. Δήλωση Σειράς Προτίμησης για Σχολές Κύπρου και Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας 

4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων 

(ΚΣΑ) που λειτουργεί σε κάθε σχολείο. 

B) 2η αίτηση – Ιούλιος 2020 
1.Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου Ελλάδας 

2. Δήλωση Σειράς Προτίμησης για Σχολές της Ελλάδας 



Οι απόφοιτοί μας εντάσσονται στην Κατηγορία: Αλλοδαπών/Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων ή 

αντίστοιχων σχολείων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. 

7. ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

α) Τμήμα Καλών Τεχνών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ)  

β) Σχολές Καλών Τεχνών Ελλάδας  

γ) Δραματικές Σχολές  

δ) Μουσικές Σχολές (όχι όλες) 

• Οι διαδικασίες εξέτασης και διεκδίκησης θέσης στα τμήματα αυτά δεν 

περιλαμβάνονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

• Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και διεξαγωγής των Εξετάσεων 

για εισαγωγή στις πιο πάνω Σχολές/Τμήματα, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, 

θα ανακοινωθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 
8. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
Οι υποψήφιοι/ες για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο έντυπο του 

Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες 

Εξετάσεις που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου. 

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, και όχι 

αργότερα από τις 13 Μαρτίου 2020, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στο 

Υπουργείο Άμυνας, ή να αποστείλουν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη 

διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, 1432, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

τα ακόλουθα: 

• Αντίγραφο της επίσημης αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις 

Παγκύπριες Εξετάσεις του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που θα σας δοθεί μετά την προσέλευση σας στα 

ΚΣΑ (στην φωτοτυπία να φαίνεται και η απόδειξη πληρωμής των τελών).  

• Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως 

Ιθαγένεια η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές 

Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ). 

• Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός από την 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από 

την Αστυνομία. 



Τονίζεται ότι, κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει έγκαιρα στο 
Υπουργείο Άμυνας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας θα αποκλείσει την υποψηφιότητά του για συμμετοχή στη 
διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε Στρατιωτική Σχολή. 
 
9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

• Υπολογίζεται ένας Βαθμός Πρόσβασης για κάθε έγκυρο Πλαίσιο Πρόσβασης που 

επιλέγει ο υποψήφιος. Ο βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των επεξεργασμένων 

βαθμολογιών των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο 

Πλαίσιο. 

• Σε περίπτωση απουσίας του υποψηφίου από κάποιο μάθημα Πλαισίου Πρόσβασης, το                  

συγκεκριμένο Πλαίσιο ακυρώνεται.  

 
10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Υπολογίζεται ΕΝΑΣ Βαθμός – Γενικός Βαθμός Πρόσβασης / Κατάταξης που προκύπτει 

από τον μέσο όρο των επεξεργασμένων βαθμολογιών όλων των μαθημάτων, στα οποία 

εξετάζεται ο υποψήφιος για σκοπούς Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας.  

 

11. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ – ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 (Διευκρινίσεις) 

• Η πριμοδότηση που παραχωρείται στους υποψηφίους συνυπολογίζεται στον Βαθμό 

του κάθε Πλαισίου Πρόσβασης / Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και στον Γενικό 

Βαθμό Πρόσβασης / Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. 

• Οι αθλητές, στους οποίους παραχωρείται πριμοδότηση, πρέπει να επιλέξουν να 

εξεταστούν, επιπρόσθετα από τα υπόλοιπα μαθήματα εξέτασής τους, και στην Ειδική 

Εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας, ανεξάρτητα από το αν θα διεκδικήσουν θέση στις 

Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελλάδας.  

• Η πριμοδότηση δίνεται, υπό μορφή ποσόστωσης επί του βαθμού, τον οποίο 

λαμβάνουν οι υποψήφιοι στην εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας και ο τελικός βαθμός 

της εξέτασης δεν υπερβαίνει το 20/20.  

 
12. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν τις Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Ελλάδας που 

παρουσιάζονται στο Μηχανογραφικό Δελτίο, το οποίο ανακοινώνεται από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας τον Ιούλιο. 

• Η Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας, υποβάλλεται στα Κέντρα 

Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που λειτουργεί η Υπηρεσία Εξετάσεων σε όλες τις 

επαρχίες της Κύπρου τον Ιούλιο. 

• Οι όποιες αλλαγές στο Σύστημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, 

επηρεάζουν τη λειτουργία των ΑΑΕΙ της χώρας και κατά συνέπεια και το 

Μηχανογραφικό Δελτίο των Αλλοδαπών Αλλογενών. 



• Οποιαδήποτε επέμβαση από το ΥΠΠΑΝ της Κύπρου στο Μηχανογραφικό Δελτίο της 

Ελλάδας είναι ΑΔΥΝΑΤΗ. 

• Οι Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Ελλάδας ταξινομούνται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά 

Πεδία 

• Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, οι υποψήφιοι 

επιλέγουν Σχολές/Τμήματα από ένα ή/και δύο Επιστημονικά Πεδία, βάσει των 

προεπιλεγμένων Πλαισίων Πρόσβασης στην 1η αίτηση Φεβρουαρίου – Μαρτίου. 

• Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις που αφορούν στην υποβολή του Μηχανογραφικού 

Δελτίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ, 

www.moec.gov.cy :  Υπηρεσίες → Υπηρεσία Εξετάσεων. 

13. ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

• Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι και των δύο περιπτώσεων πρέπει να έχουν 

παρακολουθήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του 

Λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.  

• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄ 

Μαθητές, οι οποίοι έχουν και τους δύο  γονείς με Ελληνική Καταγωγή,  εξασφαλίζουν 

θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδας  μέσω της κατηγορίας των «Ελλήνων  του Εξωτερικού» και όχι 

μαζί με τους υπόλοιπους Κύπριους μαθητές, που ανήκουν στην κατηγορία των 

«Αλλοδαπών - Αλλογενών». 

• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β΄ 

Ο ένας, τουλάχιστον, από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει 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. Ειδικότερα, στην 

κατηγορία αυτή υπάγονται και oι υποψήφιοι Κυπριακής καταγωγής από τον ένα 

τουλάχιστον γονέα, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και κατέχουν 

βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουν αν θα 

διεκδικήσουν θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδας είτε μέσω της Κατηγορίας των Ελλήνων του 

εξωτερικού, είτε μέσω της κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών. 

• Η Αίτηση γίνεται διαδικτυακά τον Ιούλιο, και τα πιστοποιητικά αποστέλλονται από 

τον υποψήφιο, συστημένα, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. 

www.minedu.gov.gr  Εξετάσεις → Έλληνες του Εξωτερικού-Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Ελλάδας 

 
14. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

• www.moec.gov.cy  Υπηρεσίες → Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 

Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α) → Εκδόσεις: →  Πλαίσια Πρόσβασης στη Δημόσια Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2020 

• www.moec.gov.cy  Υπηρεσίες → Υπηρεσία Εξετάσεων 

• www.minedu.gov.gr → Εξετάσεις → Αλλοδαποί-Αλλογενείς-Υπουργείο, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Ελλάδας  


