
Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ 

Κύπρου και Ελλάδας 2020
(επίσημη ενημέρωση 12/12/2019)

Υπηρεσία Συμβουλευτικής 

και Επαγγελματικής Αγωγής

Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας



ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

Σκοπός Παγκύπριων Εξετάσεων 2020:

α) Χορήγηση Απολυτηρίου 

β) Εξαγωγή Βαθμών Πρόσβασης/Κατάταξης 

(ΑΑΕΙ Κύπρου)

γ) Εξαγωγή Γενικού Βαθμού

Πρόσβασης/Κατάταξης (ΑΑΕΙ Ελλάδας) 



ΑΠΟΛΥΣΗ

Για σκοπούς Απόλυσης οι μαθητές Λυκείου 

θα εξεταστούν στα εξής πέντε (5) μαθήματα:

Νέα Ελληνικά

και

 Στα τέσσερα (4) μαθήματα Κατεύθυνσης, τα  

οποία επέλεξαν για τη Γ΄ τάξη Λυκείου,  

σύμφωνα με την Κατεύθυνση που ακολουθούν.



ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Όσον αφορά τη συμμετοχή των μαθητών στις 

Παγκύπριες Εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ 

Κύπρου και Ελλάδας, οι υποψήφιοι επιλέγουν τα 

Πλαίσια Πρόσβασης που θα τους οδηγήσουν 

στον κλάδο σπουδών που επιθυμούν.

Τα Πλαίσια Πρόσβασης περιλαμβάνουν τα 

μαθήματα (υποχρεωτικά ή/και επιλεγόμενα), στα 

οποία εξετάζεται ο υποψήφιος για να εισαχθεί σε 

Σχολές/Τμήματα της Δημόσιας Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κύπρου και Ελλάδας.









ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Για σκοπούς Πρόσβασης οι μαθητές μπορούν 

να δηλώσουν:

μέχρι και 7 μαθήματα 

και

μέχρι 2 Ειδικές Εξετάσεις: 

1. Πρακτική Δοκιμασία 

2. Μουσικές Σπουδές



Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν:

μαθήματα Πρόσβασης ανεξαρτήτως των μαθημάτων που  
έχουν  επιλέξει στο σχολείο

όσα Πλαίσια Πρόσβασης τούς επιτρέπουν τα μαθήματα, 
στα οποία επιλέγουν να εξεταστούν για  Πρόσβαση

διαφορετικά επίπεδα του  ίδιου μαθήματος για 
διαφορετικά Πλαίσια Πρόσβασης 
(π.χ. Μαθηματικά Κ.Κ. για ένα Πλαίσιο Πρόσβασης και 
Μαθηματικά Κατεύθυνσης για άλλο Πλαίσιο Πρόσβασης)

Αυτό ισχύει για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Κύπρου 

και 

τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας μόνο.



Περιορισμοί για σκοπούς Πρόσβασης 

στα ΑΑΕΙ Ελλάδας

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να δηλώσουν για σκοπούς 

Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας διαφορετικά επίπεδα 

του ίδιου μαθήματος όπως πχ:

Μαθηματικά Κ.Κ. και Μαθηματικά Κατεύθυνσης) 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους περιορισμούς 
στην επιλογή μαθημάτων για Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ 
της Ελλάδας στην έκδοση Πλαίσια Πρόσβασης στη 
Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και 
Ελλάδας 2020.



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

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.  



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 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.       



Υπολογισμός Βαθμών

Κύπρος:

Πολλοί

Βαθμοί 

Πρόσβασης

Ελλάδα:

Ένας Γενικός 

Βαθμός 

Πρόσβασης -

Κατάταξης)



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.



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ – ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ

(Διευκρινίσεις)

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.



ΑΙΤΗΣΕΙΣ  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.



ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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.



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.



ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2019

Φέτος η Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στην 

κατάργηση όλων των ΤΕΙ αναβαθμίζοντας τα Τμήματά 

τους σε Πανεπιστημιακά. 

Ως εκ τούτου, στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Ιουλίου 

δεν παρουσιάστηκαν τα Τμήματα των ΤΕΙ αλλά τα 

καινούργια Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Προγράμματα σπουδών των Τμημάτων αυτών 

παρουσιάζουν αλλαγές ως προς τη δομή και το 

περιεχόμενό τους ή/και ως προς τη διάρκεια φοίτησης.



Κατ’ επέκταση:

Το ΥΠΠΑΝ της Κύπρου, προκειμένου να διευκολύνει 

τους υποψήφιους που επηρεάζονται από την 

απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, αφού 

μελέτησε τα προγράμματα σπουδών των νέων 

πανεπιστημιακών τμημάτων, έχει καθορίσει 

μεταβατική περίοδο δύο χρόνων για αριθμό 

Τμημάτων  (αφορά δηλαδή τους μαθητές της Β’ 

και Γ’ τάξης).

Η εισδοχή στα Τμήματα αυτά γίνεται με μαθήματα 

που περιλαμβάνονταν στα πρώην Πλαίσια 

Πρόσβασης των ΤΕΙ.





ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ Ελλάδας ταξινομούνται σε 

τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία:

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΖΩΗΣ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ



ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

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.



ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
(δεν συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση των Παγκύπριων Εξετάσεων)

Τμήμα Καλών Τεχνών Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ) 

Σχολές Καλών Τεχνών Ελλάδας 

Δραματικές Σχολές (εφαρμόζουν δικές τους 

διαδικασίες εισαγωγής) 

Μουσικές Σχολές (όχι όλες)



ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Με την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες

Εξετάσεις, οι υποψήφιοι που ανήκουν στην Κατηγορία

«ατόμων με ειδικές ανάγκες» υποβάλλουν αίτηση

προς την Υπηρεσία Εξετάσεων για παροχή

διευκολύνσεων με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Εκτός από την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες

Εξετάσεις, οι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές

υποβάλλουν παράλληλα αίτηση και στο Υπουργείο

Άμυνας μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.



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.

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».

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. 



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 

www.minedu.gov.gr  Εξετάσεις → Έλληνες του Εξωτερικού –

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας 



Ευχαριστούμε για την 
προσοχή  σας


