
              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 
 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 
 

Παγκύπριες Εξετάσεις και Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ  

Κύπρου και Ελλάδας 2021 

1. Σκοπός Παγκύπριων Εξετάσεων 2021: 

α) Χορήγηση Απολυτηρίου  

β) Εξαγωγή Βαθμών Πρόσβασης/Κατάταξης (ΑΑΕΙ Κύπρου) 

γ) Εξαγωγή Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης (ΑΑΕΙ Ελλάδας)  

2. Απόλυση 

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. 

3. Πλαίσια Πρόσβασης 

Για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας, οι υποψήφιοι μαθητές επιλέγουν: 

▪ Τα Πλαίσια Πρόσβασης που θα τους οδηγήσουν στον κλάδο σπουδών που επιθυμούν. 

▪ Τα Πλαίσια Πρόσβασης που περιλαμβάνουν τα μαθήματα στα οποία πρέπει να 

εξεταστούν για πρόσβαση στις αντίστοιχες σχολές των πανεπιστημίων Κύπρου και 

Ελλάδας. 

Πρόσβαση 

Για σκοπούς Πρόσβασης οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν: 

 μέχρι και 7 μαθήματα  

και 

 μέχρι 2 Ειδικές Εξετάσεις:  

 1. Πρακτική Δοκιμασία  

 2. Μουσικές Σπουδές 

5. Μπορώ να επιλέξω να εξεταστώ: 

  Στα μαθήματα Πρόσβασης (μέχρι 7) που χρειάζομαι για εισαγωγή στους κλάδους 

που με ενδιαφέρουν, έστω και αν δεν τα επέλεξα στο σχολείο 



   Σε 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 μόνο για εισαγωγή:  

 στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και 

 τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. 

6. Υπολογισμός του Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης Για Εισαγωγή στα ΑΑΕΙ Της 

Κύπρου 

 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.   

6. Περιορισμοί για Σκοπούς Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας 

▪ Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, 

οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν για σκοπούς Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας,  

σχολές και τμήματα μόνο από ένα επιστημονικό πεδίο. 

▪ 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 στην έκδοση Πλαίσια Πρόσβασης στη Δημόσια 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2021 που αναμένεται προσεχώς. 

7. Υπολογισμός του Βαθμού Πρόσβασης/ Κατάταξης για Εισαγωγή 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.                      

 

 



 


