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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί διεξαγωγής
των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006 και των τροποποιήσεων αυτού, είναι μια ετήσια έκδοση
της Υπηρεσίας Εξετάσεων (∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης) του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού. Στόχος της έκδοσης αυτής είναι η ενημέρωση των υποψηφίων πάνω σε όλα
τα θέματα που αφορούν τις Παγκύπριες Εξετάσεις.
Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι, τόσο η χορήγηση Απολυτηρίου σε τελειόφοιτους μαθητές,
όσο και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Πρόσβασης και του Γενικού Βαθμού Κατάταξης, βάσει των
οποίων γίνεται η κατανομή των θέσεων που παραχωρούνται από τα Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας.
Η κατανομή των θέσεων για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις ∆ραματικές Σχολές και
τις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας διεκπεραιώνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων της
∆ιεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τις πρόνοιες του περί Παγκυπρίων
Εξετάσεων Νόμου, 22(Ι) 2006.
Η κατανομή των θέσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για τους αποφοίτους Κυπριακών Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία εμπίπτουν στην κατηγορία
«αλλογενών-αλλοδαπών» («Κοινοτικών») γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της
Ελλάδας, με βάση τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων.
Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 αποτελείται από τρεις τόμους:
Ο Α΄ Τόμος περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη διαδικασία
κατανομής των θέσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, την ομαδοποίηση των Σχολών και τα
εξεταζόμενα μαθήματα κατά Επιστημονικό Πεδίο, συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων
πρόσβασης. Περιλαμβάνει, επίσης, γενικές πληροφορίες για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και για τις
Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.
Ο Β΄ Τόμος περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων
2014 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Λυκείων και των
Τεχνικών Σχολών. Το Α´ Μέρος του Τόμου περιλαμβάνει τα μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης και
απόλυσης ενώ το Β΄ Μέρος τα μαθήματα του πλαισίου απόλυσης.
Ο Γ΄ Τόμος περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων
2014 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών
(Τεχνολογίες και Σχέδια Ειδικότητας Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης).
Στόχος της Υπηρεσίας Εξετάσεων είναι η πλήρης, από κάθε άποψη, διασφάλιση των αδιάβλητων
διαδικασιών διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων και κατανομής των θέσεων. Η επιλογή των
ικανοτέρων για σπουδές στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξασφαλίζει στον πολίτη
το αίσθημα της αξιοκρατίας και της ισοπολιτείας και προάγει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, που οδηγεί στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο και ανέλιξη.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι:
1.1 Η χορήγηση Απολυτηρίου στους μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκειακού κύκλου ∆ημόσιων
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 ∆ημόσιων Εσπερινών Σχολείων
Κανονισμούς.
1.2 Η χορήγηση Απολυτηρίου στους μαθητές των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου ή
παρόμοιου τύπου με τα ∆ημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, νοουμένου ότι τα πιο πάνω Σχολεία
επιθυμούν να ενταχθούν οι μαθητές τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς χορήγησης
Απολυτηρίου.
1.3 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.
1.4 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.
1.5 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. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωμα 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 ∆ημόσιων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης, ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί με βάση τους περί Αγγλικής
Σχολής (∆ιοίκηση 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 ∆ευτεροβάθμιας 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 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.
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3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
3.1 Οι αιτήσεις των τελειόφοιτων μαθητών ∆ημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών (μαθητές/τριες Γ΄
Λυκείου) θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που
θα λειτουργήσουν σε κάθε δημόσιο Λύκειο και δημόσια Τεχνική Σχολή της Κυπριακής
∆ημοκρατίας από την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015.
3.2 Οι αιτήσεις όλων των αποφοίτων καθώς και των τελειοφοίτων Ιδιωτικών Σχολείων,
∆ημόσιων Εσπερινών Λυκείων και ∆ημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών θα
υποβληθούν από την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015.
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες
Εξετάσεις 2015 των υποψηφίων των συγκεκριμένων κατηγοριών θα ανακοινωθούν
σύντομα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams), στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy), καθώς και στον
ημερήσιο τύπο.
3.3 Μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής
πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος μέχρι τις 9/3/2015 από τον υποψήφιο, στην Προϊστάμενη της
Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του. Η υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων θα γίνεται στα
γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τη ∆ευτέρα, 9/3/2015
μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00 από τον ίδιο τον υποψήφιο ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Μετά
την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής ∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ καμία υποβολή ή
τροποποίηση αιτήσεων. Αιτήσεις και άλλες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Εξετάσεων.
3.4 ∆είγματα των έντυπων αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις θα διατίθενται στους
υποψηφίους μετά την έντυπη έκδοση του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 από:
α) την Υπηρεσία Εξετάσεων,
∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
Κίμωνος – Θουκυδίδη, 1434, Στρόβολος, Λευκωσία,
Τηλ.: 22806360
β) την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), τηλ. 22800931,
γ) τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας,
δ) τα ∆ημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης,
ε) την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, www.moec.gov.cy/ypexams
3.5 Οι τελειόφοιτοι (μαθητές/τριες Γ΄ Λυκείου) ∆ημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης υποβάλλουν
την αίτησή τους, στο ΚΣΑ που λειτουργεί στο Σχολείο τους, σύμφωνα με διευθετήσεις που
καθορίζονται από τον υπεύθυνο του ΚΣΑ σε συνεργασία με τη ∆ιεύθυνση του οικείου Σχολείου.
Νοείται ότι όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση, ακόμη κι αν ενδιαφέρονται
να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.
3.6 Οι υποψήφιοι είναι χρήσιμο προτού προσέλθουν στα ΚΣΑ να προβούν σε κάποια προεργασία και
γενικά να έχουν κατασταλάξει ως προς τις ακαδημαϊκές επιλογές τους. Για σκοπούς
προετοιμασίας οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλευτούν τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2015
και να προμηθευτούν το δείγμα του εντύπου αίτησης.
3.7 Οι υποψήφιοι, προτού προσέλθουν στα ΚΣΑ, θα πρέπει να έχουν καταβάλει στη γραμματεία του
σχολείου τους, σε ώρες εργάσιμες, τα απαιτούμενα τέλη εξετάσεων. Όσοι θα συμμετάσχουν στις
Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης δεν καταβάλλουν οποιοδήποτε χρηματικό
ποσό.
3.8 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) Οι τελειόφοιτοι πρέπει να παρουσιάζουν βεβαίωση ατομικών στοιχείων από τη γραμματεία του
σχολείου τους.
δ) Οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές θα πρέπει να παρουσιάζουν πρωτότυπο
πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου και βεβαίωση του Στρατολογικού Γραφείου όπου θα
αναγράφεται το ΑΣΜ/ΚΛΑΣΗ.
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3.9 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.
3.10 Εάν οι υποψήφιοι διαμένουν στο εξωτερικό, μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής στις
Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση:
Υπηρεσία Εξετάσεων,
∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
Γωνία Κίμωνος – Θουκυδίδη, 1434 Λευκωσία.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή βεβαίωση από το Τμήμα
Μεταναστεύσεως ή την Κυπριακή Πρεσβεία της χώρας, όπου διαμένουν
β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή, στην περίπτωση που είναι τελειόφοιτοι,
βεβαίωση ατομικών στοιχείων από το Σχολείο τους
γ) Ταχυδρομική επιταγή με τα απαραίτητα τέλη για τις εξετάσεις
Τελευταία ημερομηνία αποστολής αιτήσεων από το εξωτερικό είναι η 5η Μαρτίου 2015
(ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου).
Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να αποστείλει και με τηλεομοιότυπο (00357 22427562) στην
Υπηρεσία Εξετάσεων την αίτησή του μέχρι και την 6η Μαρτίου 2015.
3.11 Ο κάθε υποψήφιος, αφού παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Υπεύθυνο του ΚΣΑ,
κάθεται δίπλα σε αρμόδιο άτομο για την καταχώρηση των στοιχείων του. Το αρμόδιο για σκοπούς
καταχώρησης άτομο, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, καταχωρεί ηλεκτρονικά όλα τα προσωπικά
στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση καθώς, επίσης, και τις επιλογές του υποψηφίου (μαθήματα
απόλυσης, μαθήματα πρόσβασης, Επιστημονικά Πεδία και συγκεκριμένα Πανεπιστημιακά
Τμήματα). Η διαδικασία αυτή διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Σημειώνεται ότι το λογισμικό είναι
ρυθμισμένο ώστε να ελέγχει όλες τις προϋποθέσεις πρόσβασης, όπως περιγράφονται αναλυτικά
στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2015.
3.12 Όταν ο υποψήφιος είναι βέβαιος για τις επιλογές του, τότε τυπώνονται δύο αντίγραφα της αίτησής
του. Ακολούθως, αυτά υπογράφονται από τον Υπεύθυνο του ΚΣΑ και τον υποψήφιο. Ο
υποψήφιος παραλαμβάνει το ένα αντίγραφο και ο υπεύθυνος του ΚΣΑ παραλαμβάνει και
αρχειοθετεί το άλλο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ο υπεύθυνος του ΚΣΑ
παραδίδει τα αρχεία στην Υπηρεσία Εξετάσεων.
3.13 Ο υποψήφιος μπορεί, αν το επιθυμεί, να οριστικοποιήσει την αίτησή του σε μεταγενέστερο χρόνο.
Στην περίπτωση αυτή προσέρχεται στο ΚΣΑ και οριστικοποιεί την αίτησή του, προβαίνοντας στις
αλλαγές που επιθυμεί. Νοείται ότι όλες οι διαδικασίες υποβολής, τροποποίησης, οριστικοποίησης
ή απόσυρσης αιτήσεων πρέπει αυστηρά να ολοκληρώνονται εντός της καθορισμένης προθεσμίας
με καταληκτική ημερομηνία την 5η Μαρτίου 2015.
3.14 Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης
δηλώνουν στην αίτηση τα μαθήματα εξέτασής τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς
περί Λειτουργίας των ∆ημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
3.15 Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία των «ατόμων με ειδικές ανάγκες» υποβάλλουν στην
Υπηρεσία Εξετάσεων, μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και αίτηση με
όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για παροχή διευκολύνσεων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις. 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.
3.16 Τονίζεται ότι ο κάθε υποψήφιος υπογράφει την αίτηση συμμετοχής του στις Παγκύπριες
Εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε λάθη βαρύνουν τον ίδιο, αφού με την
υπογραφή του επικυρώνει την ορθότητα της αίτησής του.
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3.17 Αιτήσεις για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, για την πρόσβαση των αποφοίτων και τελειοφοίτων
Κυπριακών Σχολείων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της Ελλάδας, οι θέσεις κατανέμονται από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, με κριτήρια και διαδικασίες που καθορίζει
η Ελληνική Νομοθεσία.
Παρότι οι διαδικασίες είναι πλέον ανεξάρτητες και ξεχωριστές, οι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι
Κυπριακών Σχολείων, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τα Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης που
θέτει η νομοθεσία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να λαμβάνουν
μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις, να εξασφαλίζουν το «Γενικό Βαθμό Κατάταξης», ο οποίος
ισχύει μόνο για το έτος που παρακάθισαν τις Παγκύπριες Εξετάσεις, και να πληρούν τους
οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της
Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελούν οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων Ελληνικής
καταγωγής οι οποίοι εισάγονται στα Ελληνικά ΑΑΕΙ με ξεχωριστή διαδικασία η οποία
αποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία δημοσιεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Οι Κύπριοι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των διαδικασιών μέσω του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το οποίο εκδίδει σχετική ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι ορισμένες θέσεις σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας,
όπως είναι οι θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές Καλών Τεχνών και στις ∆ραματικές
Σχολές, προσφέρονται μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι υποψήφιοι για θέσεις που ενδεχομένως να προσφερθούν μέσω των
Παγκύπριων Εξετάσεων και αφορούν τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και
τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΣΥ) της Ελλάδας, υποχρεούνται επιπλέον, να
υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας αντίγραφο της Αίτησης/Μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής
στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, συνοδευόμενη από τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά (σελ. 90, Τόμος Α΄).
4. ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
4.1 Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, τα οποία
καθορίζονται για το 2015 σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την Πρακτική
∆οκιμασία, την προφορική Εξέταση των ∆ραματικών Σχολών και την Εξέταση των Σχολών Καλών
Τεχνών το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.00.
4.2 Από την υποχρέωση καταβολής τελών εξαιρούνται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις
Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.
4.3 Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής
της αίτησής τους.
4.4 Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν
σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων.
5. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΣΧΟΛΩΝ)
5.1 Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν προτίμηση για απεριόριστο αριθμό Τμημάτων/Σχολών, από
δύο (2) το πολύ Επιστημονικά Πεδία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι μερικά Πανεπιστημιακά Τμήματα, πέραν των
προϋποθέσεων πρόσβασης που αναφέρονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων, θέτουν
πρόσθετα περιοριστικά κριτήρια εισδοχής, τα οποία καθορίζονται από τα ίδια τα
Τμήματα/Σχολές και τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν για να μπορούν να εισαχθούν
σ’ αυτά. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται και τους Οδηγούς Σπουδών
των ΑΑΕΙ που εκδίδονται κάθε χρόνο.
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5.2 Με τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος
υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίμησής του για τα Προγράμματα Σπουδών (Τμήματα/Σχολές)
των Επιστημονικών Πεδίων για τα οποία επιθυμεί να είναι υποψήφιος.
5.3 Με τη δήλωση προτίμησης ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποδέχεται ότι:
(α) δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε Πρόγραμμα Σπουδών (Τμήμα/Σχολή) που δεν έχει
συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του.
(β) δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε Πρόγραμμα Σπουδών (Τμήμα/Σχολή) στο οποίο τις θέσεις
καταλαμβάνουν υποψήφιοι με ψηλότερη βαθμολογία.
(γ) θα του δοθεί τελικά θέση μόνο σε εκείνο το Πρόγραμμα Σπουδών (Τμήμα/Σχολή) που
προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης ψηλότερης προτεραιότητας σε σχέση με
άλλα Προγράμματα (Τμήματα/Σχολές) που έχει δηλώσει. Ψηλότερης προτεραιότητας προτίμηση
είναι το Πρόγραμμα (Τμήμα/Σχολή) που δηλώθηκε στη θέση με αρ.1 και η αμέσως χαμηλότερης
προτεραιότητας προτίμηση είναι το Πρόγραμμα (Τμήμα/Σχολή) που δηλώθηκε στη θέση με αρ. 2
και ούτω καθεξής.
(δ) Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίμησής του σε Προγράμματα Σπουδών
(Τμήματα/Σχολές) κατά τρόπο ενιαίο. Είναι δυνατό η πρώτη προτίμησή του να είναι Πρόγραμμα
(Τμήμα/Σχολή) από ένα Επιστημονικό Πεδίο, η δεύτερη από άλλο Επιστημονικό Πεδίο και ούτω
καθεξής.
5.4 H δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου είναι οριστική και δεσμευτική και σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της
αίτησης και τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας.
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
6.1 Βασικό κριτήριο πρόσβασης σε συγκεκριμένα Προγράμματα (Τμήματα/Σχολές) είναι το
«Πιστοποιητικό Πρόσβασης», που χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο η Υπηρεσία
Εξετάσεων, το οποίο προσδιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασής του στα ΑΑΕΙ της Κύπρου,
σύμφωνα με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πρόσβασης.
6.2 Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων στα διάφορα Προγράμματα (Τμήματα/Σχολές) είναι ο
«Γενικός Βαθμός Κατάταξης», που είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων
στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς κατάταξης και
πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου. Ο «Γενικός Βαθμός Κατάταξης» εξάγεται σε εικοσάβαθμη
κλίμακα, μετά την εφαρμογή στατιστικής επεξεργασίας.
6.3 Ο «Γενικός Βαθμός Κατάταξης» εξάγεται από το μέσο όρο της βαθμολογίας που προκύπτει μετά
από στατιστική επεξεργασία τουλάχιστον τεσσάρων (4) εξεταζόμενων μαθημάτων για τα
Προγράμματα επιπέδου Πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον τριών (3) εξεταζόμενων μαθημάτων για τα
Προγράμματα επιπέδου ΑΞΙΚ και ΤΕΙ (αναλυτική περιγραφή στην Παράγραφο 10).
Υποψήφιος που δεν εξασφαλίζει βαθμολογία σε τρία (3) τουλάχιστον μαθήματα που
περιλαμβάνονται στα μαθήματα πρόσβασης δεν μπορεί να πάρει «Γενικό Βαθμό Κατάταξης».
Εξαιρούνται όσοι υποψήφιοι επιλέγουν δύο (2) μαθήματα συν την ειδική εξέταση ΑρμονίαΥπαγόρευση Μουσικού Κειμένου για σκοπούς πρόσβασης μόνο στα Προγράμματα Μουσικών
Σπουδών.
Οι υποψήφιοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να επιλέξουν ως εξεταζόμενο και ένα
επιπρόσθετο μάθημα, (οποιοδήποτε από τα μαθήματα πρόσβασης), ανεξάρτητα αν το
χρειάζονται, για διευκόλυνση της πρόσβασής τους.
Επιπρόσθετα, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στις ειδικές εξετάσεις της Πρακτικής
∆οκιμασίας ή/και της Αρμονίας-Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου, ανεξάρτητα αν το χρειάζονται
για σκοπούς πρόσβασης σε συγκεκριμένα προγράμματα. Οι ειδικές αυτές εξετάσεις
βαθμολογούνται επίσης σε εικοσάβαθμη κλίμακα και συνυπολογίζονται στο «Γενικό Βαθμό
Κατάταξης», όπως τα άλλα μαθήματα. Σημειώνεται ότι μαθήματα στα οποία ο υποψήφιος
σημείωσε απουσία δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του «Γενικού Βαθμού
5

Κατάταξης».
Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν, για σκοπούς πρόσβασης, να επιλέξουν, να εξεταστούν το
πολύ σε πέντε (5) μαθήματα και το πολύ σε δύο (2) επιπρόσθετες ειδικές εξετάσεις. Στην
περίπτωση που επιλέξουν το μέγιστο αριθμό μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων και των δύο (2)
ειδικών εξετάσεων, ο «Γενικός Βαθμός Κατάταξης» θα είναι ο μέσος όρος και των επτά (7)
βαθμολογιών, που έχουν προκύψει κατόπιν εφαρμογής της στατιστικής επεξεργασίας, ανεξάρτητα
από τις προτιμήσεις τους σε Επιστημονικά Πεδία και Προγράμματα Σπουδών. Συνεπώς, η
βαρύτητα της ειδικής εξέτασης στο «γενικό βαθμό κατάταξης» ενός υποψηφίου εξαρτάται από το
σύνολο των μαθημάτων που επιλέγει να εξεταστεί (π.χ. αν η ειδική εξέταση της Πρακτικής
∆οκιμασίας είναι ένα από τα πέντε μαθήματα, η βαρύτητά της στο «γενικό βαθμό κατάταξης» θα
είναι 20%).
6.4 Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να εξασφαλίσει μόνο ένα «Γενικό Βαθμό Κατάταξης», ανεξάρτητα
από το πόσα και ποια μαθήματα εξετάστηκε, ή από το πόσα και ποια Επιστημονικά Πεδία και
Προγράμματα Σπουδών επιθυμεί να δηλώσει στις προτιμήσεις του.
Τονίζεται ότι οι ειδικές εξετάσεις πρέπει να είναι επιπρόσθετες των ελάχιστων μαθημάτων που
απαιτούνται (τέσσερα για τα Πανεπιστήμια και τρία για τα ΤΕΙ). Εξαιρούνται τα προγράμματα
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για τα οποία οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν
σε τρία (3) μαθήματα συν την Πρακτική ∆οκιμασία, καθώς επίσης και τα προγράμματα Μουσικών
Σπουδών που οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν σε δύο (2) μαθήματα συν την ΑρμονίαΥπαγόρευση Μουσικού Κειμένου. Τονίζεται, ωστόσο, ότι επιλέγοντας λιγότερα από τέσσερα (4)
μαθήματα ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα υπόλοιπα Προγράμματα επιπέδου
Πανεπιστημίου.
6.5 Για τελειόφοιτους Λυκείων και Τεχνικών Σχολών που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπόρεσαν να
παρακαθήσουν στην πρώτη σειρά εξετάσεων, θα διεξάγεται και δεύτερη σειρά εξετάσεων η
οποία ισχύει μόνο για σκοπούς απόλυσης.
6.6 Ο τελικός βαθμός του γραπτού κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από τον υποψήφιο για σκοπούς
απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε στατιστική επεξεργασία, αποστέλλεται από την Υπηρεσία
Εξετάσεων στο Σχολείο του υποψηφίου για την έκδοση του Απολυτηρίου του, σύμφωνα με τους
περί Λειτουργίας ∆ημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς.
6.7 (α) Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι πλήρους κύκλου σπουδών Ιδιωτικών Σχολείων
(ίδιου ή παρόμοιου τύπου) και ∆ημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών
Σχολών, καθώς επίσης και οι απόφοιτοι ∆ημόσιων Σχολείων ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
μπορούν να επιλέγουν εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασης ανεξάρτητα αν τα έχουν διδαχθεί ή
όχι στο σχολείο.
(β) Οι υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι ∆ημόσιων Λυκείων ή Τεχνικών Σχολών δικαιούνται να
επιλέξουν μόνο μαθήματα που διδάσκονται ως τελειόφοιτοι, με εξαίρεση ένα μάθημα που
μπορεί να μην το έχουν διδαχθεί. Το μάθημα που δεν έχουν διδαχθεί μπορεί να είναι οποιοδήποτε
από τα μαθήματα που θέλουν να επιλέξουν (π.χ. ένα από τα τρία ή τέσσερα, κτλ). Οι ειδικές
δοκιμασίες συγκαταλέγονται στα μαθήματα που οι υποψήφιοι έχουν διδαχθεί.
(γ) Τα μαθήματα πρόσβασης που έχουν δίπλα ένδειξη Τ.Σ. (δηλαδή Τεχνικών Σχολών) μπορούν
να επιλεγούν μόνο από τελειόφοιτους ή απόφοιτους Τεχνικών Σχολών. Σημειώνεται ότι οι
τελειόφοιτοι Τεχνικών Σχολών μπορούν να επιλέγουν ως μαθήματα που έχουν διδαχθεί τα
Αγγλικά, τα Μαθηματικά και τη Φυσική, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας τους
(σύμφωνα με τον Πίνακα της σελ. 23 του παρόντος Τόμου).
(δ) Νοείται ότι ένας τελειόφοιτος μπορεί με τα ίδια ακριβώς μαθήματα να συμμετέχει στις
Παγκύπριες Εξετάσεις, τόσο για σκοπούς απόλυσης, όσο και για σκοπούς πρόσβασης.
(ε) Οι τελειόφοιτοι Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών λαμβάνουν μέρος για
σκοπούς απόλυσης σε τελικές εξετάσεις που οργανώνονται από τα ίδια τα Σχολεία τους.
6.8 Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν και στα δύο επίπεδα του ίδιου μαθήματος
(π.χ. Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Μαθηματικά Κοινού Κορμού) για τον ίδιο σκοπό (π.χ. για
πρόσβαση). Μπορούν, όμως, να δηλώσουν για παράδειγμα τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης για
σκοπούς απόλυσης και τα Μαθηματικά Κοινού Κορμού για σκοπούς πρόσβασης ή το αντίστροφο.
∆ιευκρινίζεται ότι τελειόφοιτοι που διδάσκονται Μαθηματικά Κοινού Κορμού δικαιούνται μεν να
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επιλέξουν για σκοπούς πρόσβασης τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, αλλά το μάθημα αυτό θεωρείται
ως μη διδαχθέν. Το ίδιο ισχύει και αν διδάσκονται τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και επιλέξουν για
πρόσβαση τα Μαθηματικά Κοινού Κορμού. Εξαιρούνται οι τελειόφοιτοι Τεχνικών Σχολών, στις
περιπτώσεις των μαθημάτων που αναφέρονται στον πίνακα της σελ. 23.
7. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
7.1 Τα Εξεταστικά Κέντρα θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου
2015, με σχετική δημοσίευση σε ημερήσιες παγκύπριας κυκλοφορίας εφημερίδες, με εγκύκλιο που
αποστέλλεται στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης, και μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy/ypexams).
7.2 Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά με επιστολή, τουλάχιστον δύο βδομάδες πριν από την
Εξέταση, για το συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα παρακαθήσουν την εξέταση κάθε
μαθήματος που έχουν δηλώσει.
Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς απόλυσης μόνον
(σελ. 52), ενημερώνονται από το Σχολείο στο οποίο φοιτούν για το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο
θα εξεταστούν στα εν λόγω μαθήματα.
7.3 Θα λειτουργήσει αριθμός Εξεταστικών Κέντρων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία,
Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο).
7.4 Οι Εξετάσεις Πρακτικής ∆οκιμασίας για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού θα διεξαχθούν στη Λευκωσία.
7.5 Οι Εξετάσεις στην Αρμονία και Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου για εισαγωγή στις Μουσικές
Σχολές θα διεξαχθούν στη Λευκωσία.
7.6 Οι προφορικές εξετάσεις για εισαγωγή στις ∆ραματικές Σχολές θα διεξαχθούν στη Λευκωσία.
7.7 Οι Εξετάσεις για την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, το Τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας θα διεξαχθούν στη Λευκωσία, το
πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2015.
8. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
8.1 Πριν από τη βαθμολόγηση των εξεταστικών δοκιμίων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις
προϋποθέσεις πρόσβασης, γίνεται συντονισμός των βαθμολογητών από μέλη της Επιτροπής
Θεματοθετών του κάθε μαθήματος και δίνονται γραπτώς λεπτομερείς οδηγίες ως προς τον τρόπο
βαθμολόγησης όλων των ερωτημάτων του εξεταστικού δοκιμίου.
8.2 Πριν από την κανονική βαθμολόγηση των γραπτών δύναται να γίνει δοκιμαστική βαθμολόγηση,
κατά την οποία:
(α) Επιλέγεται τυχαία αριθμός γραπτών τα οποία φωτοτυπούνται σε τόσα αντίγραφα όσοι είναι και
οι βαθμολογητές.
(β) Ακολούθως, τα ίδια αντίγραφα δίνονται στους βαθμολογητές, οι οποίοι τα βαθμολογούν
σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έδωσε η Επιτροπή θεματοθετών.
(γ) Όταν τα μέλη της Επιτροπής θεματοθετών βεβαιωθούν ότι υπάρχει ομοιόμορφη βαθμολόγηση,
τότε οι βαθμολογητές προχωρούν στην κανονική διόρθωση των γραπτών.
(δ) Νοείται ότι δε μπορεί κάποιος να είναι βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής εάν δεν έχει
συμμετοχή στη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω (8.1-8.2)
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9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
9.1 Το κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο πρώτος βαθμολογητής σημειώνει τους
βαθμούς κατά ερώτηση, όπως και το σύνολο της βαθμολογίας στον ειδικό χώρο του τετραδίου
απαντήσεων και, αφού τους καλύψει με αδιαφανή μεμβράνη, παραδίνει τα γραπτά στον υπεύθυνο
του Βαθμολογικού Κέντρου. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση,
καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας του σε άλλο ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων και
παραδίνει τα γραπτά στον οριζόμενο από την Υπηρεσία Εξετάσεων υπεύθυνο του Βαθμολογικού
Κέντρου.
9.2 Μετά τη βαθμολόγηση του γραπτού και από το δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται με ευθύνη
και επίβλεψη της Υπηρεσίας Εξετάσεων η πρώτη βαθμολογία και συγκρίνεται με τη δεύτερη. Αν
μεταξύ των δύο συνολικών βαθμολογιών δεν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από το 10% της
μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το άθροισμα των δύο βαθμολογιών αποτελεί
το βαθμό του γραπτού στο μάθημα.
9.3 Σε περίπτωση που μεταξύ των δυο συνολικών βαθμολογιών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από το
10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται
με την ακόλουθη διαδικασία:
(α) Καλύπτονται οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών και ο αναβαθμολογητής βαθμολογεί το
γραπτό χωρίς να τις γνωρίζει.
(β) Ο τελικός βαθμός του γραπτού είναι το διπλάσιο του μέσου όρου των τριών βαθμολογιών των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή - και δεν επιδέχεται αναθεώρηση.
9.4 Επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.
10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
10.1 Η κατάταξη των υποψηφίων στα Προγράμματα Σπουδών (Τμήματα/Σχολές) των ΑΑΕΙ γίνεται με
βάση το «Γενικό Βαθμό Κατάταξης».
10.2 Ο τελικός βαθμός του γραπτού κάθε εξεταζόμενου, μόνο για σκοπούς έκδοσης του «Γενικού
Βαθμού Κατάταξης», υπόκειται σε στατιστική επεξεργασία από την Υπηρεσία Εξετάσεων,
σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.
10.3 Το σύστημα στατιστικής επεξεργασίας, το οποίο πραγματοποιείται σε δύο στάδια, στοχεύει στα
ακόλουθα:
(α) Να εξουδετερώνει, κατά το δυνατό, τις διαφορές που οφείλονται στην επιλογή διαφορετικών
μαθημάτων από τους υποψηφίους για τη διεκδίκηση θέσης στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο ή στο ίδιο
Τμήμα.
(β) Η επεξεργασία που θα γίνεται στο 2ο στάδιο να μην μεταβάλλει την κατάταξη των υποψηφίων
που προκύπτει από το 1ο στάδιο της στατιστικής επεξεργασίας.
(γ) Οι «Γενικοί Βαθμοί Κατάταξης» να κυμαίνονται σε ένα εύρος μεταξύ 8 και 20, στην κλίμακα 120.
(δ) Να υπάρχει λογικός αριθμός υποψηφίων με σχετικά ψηλό βαθμό πρόσβασης ούτως ώστε να
μπορούν να συγκρίνονται δίκαια με υποψηφίους των οποίων οι βαθμολογίες είναι εκφρασμένες σε
άλλη κλίμακα μέτρησης.
10.4 Με βάση τα πιο πάνω, η διεκπεραίωση της στατιστικής επεξεργασίας γίνεται με ηλεκτρονικό
υπολογιστή σε δύο στάδια:
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Στάδιο 1: Στατιστική επεξεργασία βαθμολογιών κατά μάθημα

Y  10  3.

f ( X )   f ( x)

,

 f ( x)

όπου

Y

:

η επεξεργασμένη βαθμολογία στο υπό αναφορά μάθημα, η οποία αντιστοιχεί σε
αρχική βαθμολογία X

X

:

η αρχική βαθμολογία,

f ( x)

:

 f (x)

:

ο μέσος όρος των βαθμολογιών που προκύπτουν από το μετασχηματισμό f ( x )



:

η τυπική απόκλιση των βαθμολογιών που προκύπτουν από το μετασχηματισμό f ( x )

f (x)

f ( x )  log

x
,
201  x

X  x x αρχική βαθμολογία σε ένα μάθημα



1  x  200

Στάδιο 2: Στατιστική επεξεργασία για προσδιορισμό του Γενικού Βαθμού Κατάταξης/
Πρόσβασης
Για x i  X  x i  1 υπολογίζεται

:

X

X

1





E  Ai  Ai 1  Ai



( X  xi )
, όπου
( xi 1  xi )

v

Y
j 1

j

(για κάθε υποψήφιο που εξετάστηκε σε ν αριθμό μαθημάτων,

xi

:

υπολογίζεται ο μέσος όρος των επεξεργασμένων βαθμολογιών του, όπως
προκύπτουν από το Στάδιο 1). Το X θεωρείται ως ο αρχικός βαθμός
πρόσβασης του υποψηφίου για το Στάδιο 2
Η τιμή που αντιστοιχεί στη μεταβλητή X για ποσοστημόριο p i

pi

:

Το ποσοστό των ατόμων που έχουν επιτύχει βαθμό μικρότερο ή ίσο του A i

A i , A i 1

:

Άκρα του διαστήματος μεταβολής του
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6
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85%
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∆ιάστημα
μεταβολής του
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11. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΘΕΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
11.1 Τα θέματα εξέτασης στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης
βασίζονται στην εξεταστέα ύλη και καθορίζονται από τις οικείες Επιτροπές θεματοθετών, οι
οποίες συγκροτούνται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.
11.2 Οι Επιτροπές θεματοθετών μπορούν να αποτελούνται από:
(α) επιθεωρητές, διευθυντές, βοηθούς διευθυντές, έμπειρους καθηγητές/εκπαιδευτές ∆ημόσιων
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, και
(β) μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΑΕΙ της Κύπρου οικείας ή συναφούς ειδικότητας, που
προτείνονται από αυτά.
11.3 Ο πρόεδρος της Επιτροπής θεματοθετών ορίζεται από την αρμόδια αρχή.
11.4 Τα μέλη των Επιτροπών θεματοθετών και η εντεταλμένη από την Υπηρεσία Εξετάσεων
δακτυλογράφος υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ασχοληθεί με κατ’ οίκον ή κατ’
ιδίαν μαθήματα, περιλαμβανομένων και των μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης,
που αφορούν τα μαθήματα των Παγκύπριων Εξετάσεων, κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται
οι Παγκύπριες Εξετάσεις, ή/και δεν έχουν συγγενή μέχρι τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας που θα λάβει μέρος στις εν λόγω εξετάσεις.
11.5 (α) Η Επιτροπή θεματοθετών για το κάθε εξεταζόμενο μάθημα συνέρχεται σε χώρο και χρόνο που
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και κάτω από συνθήκες που διασφαλίζουν πλήρως το
αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων.
(β) Η Επιτροπή θεματοθετών δύναται να συνέλθει μέχρι και εικοσιτέσσερις ώρες πριν από τη
διαβίβαση των θεμάτων στα Εξεταστικά Κέντρα, και συντάσσει το εξεταστικό δοκίμιο.
(γ) Η Επιτροπή θεματοθετών προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, για να διασφαλίσει ότι τα
θέματα δεν περιέχουν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες, περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη
σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων και μπορούν ν’ απαντηθούν στο χρόνο που
διατίθεται για την εξέταση. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι τα θέματα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας και καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, ώστε να
παρέχουν δυνατότητα διάκρισης των υποψηφίων.
11.6 Οι θεματοθέτες:
(α) ετοιμάζουν τα εξεταστικά δοκίμια καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις και τις οδηγίες προς τους
βαθμολογητές, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής βαθμολογίας του εξεταστικού δοκιμίου.
Στη συνέχεια παραδίδουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων την τελική μορφή του Εξεταστικού
∆οκιμίου, αφού ο Πρόεδρος και ένα μέλος της Επιτροπής Θεματοθέτησης υπογράφουν
σχετικό έντυπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων με το οποίο βεβαιώνουν ότι έλαβαν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ορθότητας του εξεταστικού δοκιμίου.
(β) επιβλέπουν τη δακτυλογράφηση των εξεταστικών δοκιμίων από την εντεταλμένη από την
Υπηρεσία Εξετάσεων δακτυλογράφο,
(γ) επιβλέπουν τον πολλαπλασιασμό των εξεταστικών δοκιμίων, και
(δ) επιβλέπουν τη διαδικασία σφράγισης των φακέλων που περιέχουν τα εξεταστικά δοκίμια.
11.7 Οι θεματοθέτες προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες (προς τούτο υπογράφουν σχετικό
έντυπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων) για να διασφαλίσουν ότι τα θέματα δεν περιέχουν λάθη,
ελλείψεις ή ασάφειες, περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων
Εξετάσεων και μπορούν ν’ απαντηθούν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση. Επιπλέον
διασφαλίζουν ότι τα θέματα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας και
καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, ώστε να παρέχουν δυνατότητα διάκρισης των
υποψηφίων.
11.8 Οι θεματοθέτες ετοιμάζουν τις γραπτές οδηγίες που αποσκοπούν στην ομοιόμορφη και
αντικειμενική βαθμολόγηση των γραπτών και μεριμνούν για την κατάλληλη καθοδήγηση, την
αξιολόγηση και την έγκαιρη και ορθή επιτέλεση του έργου των βαθμολογητών.
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11.9 Οι θεματοθέτες είναι άμεσα υπεύθυνοι για το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων και
λαμβάνουν προς τούτο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της μη διαρροής του περιεχομένου
των δοκιμίων σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
12. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
12.1 Οι βαθμολογητές ορίζονται από την αρμόδια αρχή. Οι βαθμολογητές υπογράφουν υπεύθυνη
δήλωση ότι κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις δεν έχουν συγγενή
μέχρι τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που θα λάβει μέρος στις εν λόγω Εξετάσεις.
12.2 (α) Ο βαθμολογητής χρεώνεται με συγκεκριμένο αριθμό γραπτών, τα οποία οφείλει να
βαθμολογήσει και να φυλάξει με εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει η
αρμόδια αρχή, εντός του Βαθμολογικού Κέντρου, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σ’
αυτά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
(β) (i) Ο βαθμολογητής καταχωρεί τη βαθμολογία κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας
στην κατάλληλη θέση του τετραδίου.
(ii) ∆εν σημειώνει οτιδήποτε στο γραπτό.
(iii) Αν διαπιστώσει στοιχεία που δημιουργούν υπόνοιες για δολίευση, επικοινωνεί με τον
οριζόμενο από την Υπηρεσία Εξετάσεων υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου και
αναφέρει τα σχετικά στοιχεία.
(iv) Ο βαθμολογητής δύναται να κληθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων για αποκατάσταση
τυχόν αβλεψίας ή παράλειψης που παρατηρείται μετά την εκ μέρους του βαθμολόγηση
του γραπτού.
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
13.1 Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του Εξεταστικού Κέντρου, τουλάχιστον δεκαπέντε
λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Είναι δυνατό να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η είσοδος
ύστερα από απόφαση του προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή εκπροσώπου
του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από
παρέλευση 20 λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων στους υποψηφίους.
13.2 Τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων γράφονται από τους ιδίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης
στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων. Τα στοιχεία αυτά
καλύπτονται με αδιαφανή μεμβράνη από τον επιτηρητή κατά την παράδοση του τετραδίου.
13.3 (α) Η παράδοση του γραπτού τετραδίου απαντήσεων από τους υποψηφίους που αποχωρούν από
την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική.
(β) ∆εν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν
τριάντα λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.
13.4 Οι υποψήφιοι οφείλουν να γράφουν τις απαντήσεις σε όσα μαθήματα υπάρχουν ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, στο φύλλο απαντήσεων που υπάρχει στο τετράδιο απαντήσεων. Σε
αντίθετη περίπτωση οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.
13.5 Η δολίευση, ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και
συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται την αποπομπή του εξεταζόμενου υποψηφίου από την
αίθουσα και το μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα.
13.6 (α) Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, βιβλία,
τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες υπολογιστικές
μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι
γραμμένες με πένα χρώματος μπλε. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι. ∆εν
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού.
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(β) Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα
εξέτασης τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.
13.7 Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
14. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
14.1 Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο συγκροτείται επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου με απόφαση της
αρμόδιας αρχής που γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη της επιτροπής, ένα τουλάχιστο μήνα
πριν την έναρξη των Παγκύπριων Εξετάσεων.
14.2 Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου αποτελείται από:
(α) τον πρόεδρο, που είναι ο διευθυντής του Σχολείου που λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο, ή
ένας βοηθός διευθυντής, που υποδεικνύεται από αυτόν ως εκπρόσωπός του,
(β) ένα βοηθό διευθυντή που ορίζεται από το διευθυντή του Σχολείου, και
(γ) πέντε μέχρι εννέα μέλη του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με το μέγεθος του Εξεταστικού
Κέντρου, που ορίζονται από το διευθυντή του Σχολείου.
14.3 Η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου:
(α) οργανώνει το Εξεταστικό Κέντρο
(β) εποπτεύει για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων
(γ) κατανέμει τους επιτηρητές στις αίθουσες εξέτασης
(δ) καθορίζει τους αναπληρωτές επιτηρητές και τους τομείς ευθύνης τους
(ε) συγκεντρώνει και αποστέλλει τα γραπτά στο καθορισμένο από την Υπηρεσία Εξετάσεων
Βαθμολογικό Κέντρο
(στ) παρέχει κατά γράμμα διευκολύνσεις σε υποψηφίους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες,
σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων, βάσει των αποφάσεων της Ειδικής
Επιτροπής για παροχή διευκολύνσεων στις Παγκύπριες Εξετάσεις
(ζ) λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Παγκύπριων
Εξετάσεων
14.4 Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, τα μέλη της απαλλάσσονται
από τις μη διδακτικές εργασίες του σχολείου κατά την περίοδο των Παγκύπριων Εξετάσεων, όχι
όμως και από τη βαθμολόγηση γραπτών και την έκδοση αποτελεσμάτων των μαθητών τους.
15. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
15.1 Οι επιτηρητές και οι αναπληρωτές επιτηρητές είναι λειτουργοί ∆ημόσιου Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης και ο αριθμός τους ανά Σχολείο ορίζεται από την αρμόδια αρχή.
15.2 Σε κάθε αίθουσα εξέτασης ορίζονται τουλάχιστον δύο επιτηρητές, μεταξύ των οποίων κατανέμεται
η εργασία και λειτουργούν συνυπεύθυνα.
15.3 Οι επιτηρητές:
(α) ∆ε δίνουν διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά το εξεταστικό δοκίμιο, μπορούν όμως να βοηθήσουν
τους υποψηφίους να συμπληρώσουν σωστά τα ατομικά τους στοιχεία και τον κωδικό του
εξεταζόμενου μαθήματος στο τετράδιο απαντήσεων.
(β) Υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η εξέταση να διεξάγεται ομαλά και
να αποκλείεται δολίευση.
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(γ) Προσέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον τριάντα λεπτά και στην αίθουσα εξέτασης
τουλάχιστον είκοσι λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.
(δ) Παραλαμβάνουν τα εξεταστικά δοκίμια και τα τετράδια απαντήσεων από την Επιτροπή του
Εξεταστικού Κέντρου, ανοίγουν το σφραγισμένο φάκελο στην παρουσία των υποψηφίων και
διανέμουν τα δοκίμια στους υποψηφίους στον καθορισμένο χρόνο.
(ε) Ελέγχουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν μαζί τους οποιοδήποτε αντικείμενο που είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη δολίευση.
(στ) Επιτρέπουν τη χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής μόνο στην εξέταση
των μαθημάτων που καθορίζονται στο Β΄ και Γ΄ Τόμο του Οδηγού Εξετάσεων.
(ζ) Απαγορεύουν τη χρήση υπολογιστικής μηχανής η οποία δεν έχει ελεγχθεί και σφραγιστεί από
την Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, σε χρόνο και με τρόπο που καθορίζει και ανακοινώνει
δημόσια η αρμόδια αρχή, και η οποία οπωσδήποτε δεν πρέπει να επιδέχεται
προγραμματισμό. Χρήση μη εγκεκριμένης υπολογιστικής μηχανής θεωρείται απόπειρα
δολίευσης.
(η) Γράφουν στον πίνακα της αίθουσας εξέτασης το χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης.
(θ) ∆ίνουν οδηγίες στους υποψηφίους να γράψουν τα ατομικά τους στοιχεία στο ειδικό πλαίσιο του
εξωφύλλου του τετραδίου απαντήσεων πριν από την έναρξη της εξέτασης. Κατά τη διάρκεια
της εξέτασης ελέγχουν την ταυτότητα ή το διαβατήριο και το δελτίο υποψηφίου και τα
συγκρίνουν με τα ατομικά στοιχεία που ο υποψήφιος έγραψε στο τετράδιο απαντήσεων.
(ι) Επιτρέπουν, κατ’ εξαίρεση, την είσοδο ύστερα από απόφαση του προέδρου της Επιτροπής του
Εξεταστικού Κέντρου ή εκπροσώπου του, σε υποψήφιο που καθυστέρησε να προσέλθει στην
αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από παρέλευση 20 λεπτών από τη διανομή των εξεταστικών
δοκιμίων στους υποψηφίους. Νοείται ότι στους υποψηφίους που καθυστέρησαν να
προσέλθουν στην εξέταση δεν θα παραχωρείται πρόσθετος χρόνος από τον προκαθορισμένο
για ολοκλήρωση της εξέτασης αυτής. Επιτρέπουν την έξοδο των υποψηφίων από την αίθουσα
εξέτασης μόνο μετά την παρέλευση τριάντα λεπτών από την έναρξη της εξέτασης.
(ια) Καλύπτουν με την αδιαφανή μεμβράνη το ειδικό πλαίσιο στο εξώφυλλο των τετραδίων
απαντήσεων στα οποία είναι γραμμένα τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, αφού
προηγουμένως κάνουν το σχετικό έλεγχο των ατομικών στοιχείων συγκρίνοντάς τα με τα
στοιχεία του δελτίου υποψηφίου και τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Η
διαδικασία αυτή γίνεται κατά την παράδοση των γραπτών από τους υποψηφίους. Πρόσθετα,
ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή αν υπάρχει τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών
στοιχείων, τα οποία είναι δυνατό να αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψήφιου.
(ιβ) Μονογράφουν στο τέλος του γραπτού και ακυρώνουν με διαγώνια ευθεία τους κενούς
χώρους των γραπτών.
(ιγ) Σημειώνουν τον αριθμό αίθουσας εξέτασης και τους παρόντες στον κατάλογο υποψηφίων,
γράφοντας ανάλογα τη λέξη παρών/απών, παρούσα/απούσα στον κατάλληλο χώρο
καταγράφοντας και το συνολικό αριθμό των παρόντων.
(ιδ) Συμπληρώνουν στον κατάλογο υποψηφίων τα δικά τους στοιχεία και υπογράφουν.
(ιε) Σε περίπτωση δολίευσης ή απόπειρας δολίευσης, παραλαμβάνουν τα σχετικά τεκμήρια,
καλούν επί τόπου τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου ή εκπρόσωπό του και
ζητούν την άποψη του υποψηφίου η οποία καταγράφεται. Εφόσον διαπιστωθεί δολίευση ή
απόπειρα δολίευσης και από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου, οι επιτηρητές
παίρνουν το γραπτό του υποψηφίου που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευθεί και τον
αποπέμπουν από την αίθουσα. Οι επιτηρητές δεν καλύπτουν τα στοιχεία του υποψηφίου και
γράφουν συνοδευτική παρατήρηση πάνω στο γραπτό του υποψηφίου που δολιεύθηκε ή
αποπειράθηκε να δολιευθεί και το παραδίνουν στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού
Κέντρου. Ο υποψήφιος, εάν το επιθυμεί, μπορεί να παραδώσει στον επιτηρητή ή στον
πρόεδρο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου το δικό του γραπτό σημείωμα με την άποψή
του για τα γεγονότα, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να επισυναφθεί μαζί με τις άλλες
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εκθέσεις που αφορούν το περιστατικό.
(ιστ) Παραδίνουν τα γραπτά με τον κατάλογο των παρόντων υποψηφίων στον πρόεδρο της
Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.
15.4 Οι αναπληρωτές επιτηρητές:
(α) Βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης εντός του τομέα ευθύνης τους, έχοντας οπτική
επαφή με όλες τις αίθουσες στις οποίες γίνεται εξέταση.
(β) Αναλαμβάνουν καθήκοντα επιτηρητή, όταν καλούνται από κάποιον επιτηρητή, αφού
ενημερώσουν τον πρόεδρο της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.
(γ) Αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους αναθέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής του
Εξεταστικού Κέντρου για την ομαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων.
15.5 Παράταση χρόνου, μέχρι τριάντα λεπτά, δίνεται μόνο σε υποψηφίους που είναι άτομα με ειδικές
ανάγκες, οι οποίοι μετά από αίτησή τους έχουν λάβει από την Υπηρεσία Εξετάσεων σχετική
βεβαίωση την οποία προσκομίζουν στους επιτηρητές. Ο χρόνος εξέτασης οποιουδήποτε
υποψήφιου δεν παρατείνεται σε καμιά άλλη περίπτωση.
Στα εξεταζόμενα μαθήματα ξένων γλωσσών, τα άτομα με απώλεια ακοής και σε όσους έχει
παραχωρηθεί η διευκόλυνση του μεταγραφέα εξαιρούνται από το κείμενο
ακρόασης/κατανόησης εφόσον η αίτησή τους έχει εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή
παραχώρησης διευκολύνσεων και βαθμολογούνται μόνο για το γραπτό μέρος του
εξεταστικού δοκιμίου.
15.6 Οι επιτηρητές και οι πρόεδροι των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων καταγράφουν και αναφέρουν
στην Υπηρεσία Εξετάσεων συμπεριφορές ή πράξεις των υποψηφίων που δυνατόν να
συνεπάγονται δολίευση ή απόπειρα δολίευσης.
15.7 Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης θέσης που προσφέρθηκε σε υποψήφιο, αν μετά
από σχετική έρευνα αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος είναι ένοχος δολίευσης ή πλαστοπροσωπίας.
15.8 Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρξει υποψία πλαστοπροσωπίας, οι επιτηρητές
ενημερώνουν πάραυτα τον πρόεδρο της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, ο οποίος παίρνει
αμέσως μέτρα για αναγνώριση της ταυτότητας του υποψηφίου. Σε τέτοια περίπτωση επιτρέπουν
στον υποψήφιο να παρακαθήσει στην εξέταση κανονικά, αλλά δεν επιτρέπουν την αναχώρησή
του από την αίθουσα εξέτασης, πριν αναγνωριστεί η ταυτότητά του. Ο πρόεδρος της Επιτροπής
του Εξεταστικού Κέντρου δίνει γραπτώς πλήρη περιγραφή των γεγονότων και αποστέλλει στην
Υπηρεσία Εξετάσεων τα ακόλουθα:
(α) υπογραμμένη αναφορά από τους επιτηρητές
(β) υπογραμμένη δήλωση του υποψηφίου, αν έχει υποβληθεί
(γ) οποιοδήποτε τεκμήριο υπάρχει.
16. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ
∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
16.1 Τα εξεταστικά δοκίμια πολλαπλασιάζονται στο χώρο όπου συνεδριάζουν οι θεματοθέτες και κάτω
από την επίβλεψή τους. Στη συνέχεια τοποθετούνται σε φακέλους ανά αίθουσα εξέτασης και
Εξεταστικό Κέντρο ξεχωριστά, σφραγίζονται και υπογράφονται από δύο τουλάχιστον θεματοθέτες.
Η μεταφορά τους στα Εξεταστικά Κέντρα γίνεται από εντεταλμένα από την αρμόδια αρχή
πρόσωπα που τα παραδίνουν στους προέδρους των Επιτροπών Εξεταστικού Κέντρου ή
εκπρόσωπούς τους.
16.2 Οι θεματοθέτες, η δακτυλογράφος και γενικά το προσωπικό που ασχολείται με τη διαδικασία της
θεματοθέτησης παραμένουν στο χώρο μία ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης. Όσοι εμπλέκονται
στη θεματοθέτηση υπογράφουν δήλωση τήρησης της εμπιστευτικότητας.
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16.3 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα εξεταστικά δοκίμια διανέμονται στους επιτηρητές και ανοίγονται
από τους επιτηρητές κάθε αίθουσας εξέτασης, στον καθορισμένο χρόνο, στην παρουσία των
υποψηφίων.
16.4 Εκτός των επιτηρητών και των μελών της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, δεν επιτρέπεται η
είσοδος στις αίθουσες εξέτασης άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών
που υπηρετούν στα Εξεταστικά Κέντρα. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρείται το προσωπικό
παροχής πρώτων βοηθειών.
16.5 Ο πρόεδρος της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, μετά το πέρας της εξέτασης και αφού
συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο παραλαβής, παραδίνει τα γραπτά στο εντεταλμένο από την
αρμόδια αρχή πρόσωπο, το οποίο τα μεταφέρει κατευθείαν στο Βαθμολογικό Κέντρο.
17. ΛΑΘΗ ΣΤΑ ∆ΟΚΙΜΙΑ
Σε περίπτωση λάθους στα δοκίμια δε γίνεται καμιά 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.
18. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ
18.1 Τα γραπτά, μετά τη βαθμολόγησή τους, επιστρέφονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων και
φυλάσσονται υπό την ευθύνη της για δύο τουλάχιστον χρόνια, εκτός και αν υπάρχει δικαστική
υπόθεση σε εξέλιξη, οπότε τα συγκεκριμένα γραπτά φυλάσσονται για το επιπρόσθετο χρονικό
διάστημα που απαιτείται.
18.2 Με απόφαση της αρμόδιας αρχής επιτρέπεται η μετακίνηση των γραπτών, για τα οποία δεν
υπάρχει καμιά δικαστική εκκρεμότητα, είτε για ερευνητικούς σκοπούς είτε για περαιτέρω μελέτη
των αποτελεσμάτων για εκπαιδευτικούς λόγους, τηρουμένων των διατάξεων των περί
Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001
έως 2003 και των εκάστοτε σε ισχύ τροποποιήσεων τους.
19. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
19.1 ∆ικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν όσοι από τους υποψηφίους κατά την ημερομηνία της
κατανομής των θέσεων:
(α) έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων Απολυτήριο ή Βεβαίωση Απόλυσης που εκδίδει το
σχολείο τους.
(β) πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης που καθορίζει η αρμόδια αρχή.
(γ) έχουν εξασφαλίσει «Πιστοποιητικό Πρόσβασης» και «Γενικό Βαθμό Κατάταξης».
19.2 Επειδή η κατανομή των θέσεων υπολογίζεται να ανακοινωθεί περί τις 30 Ιουνίου 2015, η υποβολή
Απολυτηρίου ή Βεβαίωσης Απόλυσης του υποψηφίου, πρέπει να φτάσει στην Υπηρεσία
Εξετάσεων από τον ίδιο προσωπικά, ή μέσω του σχολείου του, το αργότερο μέχρι τις 27
Ιουνίου 2015.
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20. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε ένα Επιστημονικό Πεδίο:
20.1 (α) τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το «Γενικό Βαθμό Κατάταξης» που συγκέντρωσε ο
καθένας
(β) ακολουθεί η πρώτη κατανομή και η προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη
σειρά επιτυχίας. Με βάση τη δήλωση προτίμησης ικανοποιείται η ψηλότερη, στη σειρά,
προτίμηση των υποψηφίων σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Έτσι, ολοκληρώνεται η
πρώτη κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις των ΑΑΕΙ της Κύπρου.
20.2 (α) Για τον κάθε υποψήφιο εκδίδεται στη συνέχεια και αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση
που έχει δηλώσει στην αίτησή του, βεβαίωση για τη θέση που εξασφάλισε.
(β) Η πρώτη κατανομή δημοσιεύεται παράλληλα σε ημερήσιες παγκύπριας κυκλοφορίας
εφημερίδες και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
20.3 Μετά την υποβολή των δηλώσεων εκ μέρους των υποψηφίων και την πιθανή ύπαρξη κενών
θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, η αρμόδια αρχή αποφασίζει για το αν θα γίνει δεύτερη και τρίτη
κατανομή για τις κενές θέσεις που προέκυψαν και ανακοινώνεται η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί.
20.4 Εάν διαπιστωθεί λάθος στην προσφορά θέσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατανομής
των θέσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ή και να τροποποιήσει την
προσφορά θέσης, ούτως ώστε η τελική κατανομή να γίνεται αυστηρά με βάση τη σειρά επιτυχίας
και τις προτιμήσεις κάθε υποψηφίου, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτηση που υποβάλλεται για
συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.
20.5 Υπεράριθμες θέσεις με βάση τον περί Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο
(α) Κατανέμονται κατά έτος ως υπεράριθμες, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, θέσεις σε
συγκεκριμένες Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου, σε ποσοστό ίσο με το 10% του
συνολικού αριθμού θέσεων με δικαιούχους τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους
απόφοιτους των ∆ημόσιων Τεχνικών Σχολών, που λειτουργούν σύμφωνα με τους περί
Λειτουργίας των ∆ημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς. Υπεράριθμες θέσεις
σε ποσοστό ίσο με το 3% των θέσεων όλων των Τμημάτων παραχωρούνται, επίσης, στους
μαθητές της τελευταίας τάξης και τους αποφοίτους των δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και
Εσπερινών Τεχνικών Σχολών.
(β) Οι πιο πάνω δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει «Γενικό Βαθμό Κατάταξης»
τουλάχιστον 70% του «Γενικού Βαθμού Κατάταξης» του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε
στο Τμήμα προτίμησης των εν λόγω δικαιούχων, δεδομένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις
πρόσβασης για το Τμήμα αυτό.
(γ) Νοείται ότι θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπεράριθμες, αλλά καταλαμβάνονται από
τελειόφοιτους και απόφοιτους ∆ημόσιων Τεχνικών Σχολών, ∆ημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων
και ∆ημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, δεν υπολογίζονται στον αριθμό των
υπεράριθμων θέσεων που αναφέρεται πιο πάνω. Επομένως, οι διαθέσιμες υπεράριθμες
θέσεις δεν μειώνονται, από τυχόν εξασφάλιση εκ μέρους των πιο πάνω υποψηφίων άλλης
θέσης στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων.
Σημείωση: Υπεράριθμες θέσεις σε ειδικές κατηγορίες είναι δυνατόν να κατανέμονται
σύμφωνα με τα κριτήρια που περιέχονται στους Κανονισμούς, όπως έχουν εγκριθεί από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2 Ιουλίου 2009 και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας στις 3 Ιουλίου 2009 (Κ.∆.Π. 266/2009).
20.6 Υποψήφιος, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο που εξασφαλίζει θέση σε ΑΑΕΙ της Κύπρου
εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία, κατοχυρώνει τη θέση αυτή μέχρι την εκπλήρωση της θητείας
αυτής.
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21. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΕΛΛΑ∆ΑΣ
21.1 Με βάση τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι δυνατό να παραχωρηθούν
υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας σε όσους πληρούν τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ΙΚΥ.
21.2 Στην περίπτωση που θα παραχωρηθούν οι συγκεκριμένες υποτροφίες οι ενδιαφερόμενοι πέραν
από την αίτησή τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλουν και
αίτηση για υποτροφία ΙΚΥ, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη της Πρεσβείας της Ελλάδας.
Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο μαζί με την έκδοση των αποτελεσμάτων
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Σε τέτοια περίπτωση οι αιτήσεις
υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων σε χρόνο που θα καθοριστεί στη σχετική ανακοίνωση.
22. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Η ειδική εξέταση της Πρακτικής ∆οκιμασίας διεξάγεται ετησίως σύμφωνα με το Πρόγραμμα των
Παγκύπριων Εξετάσεων. Κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 η εν λόγω εξέταση θα πραγματοποιηθεί
στις 8, 9, και 10 Ιουνίου 2015. Ο χώρος εξέτασης και η ακριβής μέρα και ώρα εξέτασης για κάθε
υποψήφιο, θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων, καθώς επίσης και με
ατομική επιστολή που θα αποσταλεί σε όλους τους υποψηφίους μέχρι τις αρχές Μαΐου 2015. Σε
περίπτωση μη παραλαβής της ατομικής επιστολής οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.
Επισημαίνεται ότι, όλες οι απαιτούμενες για κάθε υποψήφιο δοκιμασίες για το μάθημα της Πρακτικής
∆οκιμασίας θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός της καθορισμένης ημέρας εξέτασης για κάθε
υποψήφιο.
Στην περίπτωση που υπάρχουν τραυματισμοί υποψηφίων, πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της
Πρακτικής ∆οκιμασίας, ορίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων επαναληπτική εξέταση σε εύθετο χρόνο
που προηγείται της Ανακοίνωσης των αρχικών βαθμολογιών των Παγκύπριων Εξετάσεων οι οποίες
αποστέλλονται στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης για την έκδοση των Απολυτηρίων και δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υποψήφιος ο οποίος τραυματίσθηκε κατά τη
διάρκεια της εξέτασης και δε δύναται να ολοκληρώσει την εξέταση, επαναλαμβάνει όλα τα αγωνίσματα
από την αρχή κατά την επαναληπτική εξέταση. Υποψήφιος ο οποίος, λόγω τραυματισμού, δεν μπορεί
να λάβει μέρος στην εξέταση της Πρακτικής ∆οκιμασίας αιτείται γραπτώς προς την Υπηρεσία
Εξετάσεων τη συμμετοχή του στην επαναληπτική εξέταση, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά ιατρικά
πιστοποιητικά, και υποχρεούται να παρουσιασθεί στη Γραμματεία της εξέτασης την καθορισθείσα
ημέρα της κανονικής εξέτασης και να παρουσιάσει τα πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά.
Απαγορεύεται αυστηρώς η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου, μη εντεταλμένου από την Υπηρεσία
Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στον αγωνιστικό χώρο όπου διεξάγεται η εξέταση
της Πρακτικής ∆οκιμασίας. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρώς η παρουσία, ή και περιφορά ατόμων
εκτός των μελών της Αγωνόδικου Επιτροπής στον αγωνιστικό χώρο όπου διεξάγεται η εξέταση.
Ι. Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής (Αγωνόδικος Επιτροπή)
1. ∆ιευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο
22Ι/2006, δεν μπορούν να είναι μέλη της πιο πάνω Επιτροπής όσοι: (α) έχουν ασχοληθεί κατά τη
σχολική χρονιά 2014-2015 με προπόνηση υποψηφίων οι οποίοι θα εξεταστούν για εισδοχή στα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας και (β) έχουν συγγενή
μέχρι και τέταρτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, που να είναι υποψήφιος (παιδιά, αδέλφια,
παιδιά αδελφών, εγγόνια, εγγόνια αδελφών, πρώτα ξαδέλφια).
2. Απαγορεύεται αυστηρώς η διακίνηση των μελών της Αγωνόδικου Επιτροπής σε χώρους για
τους οποίους δεν είναι εντεταλμένοι βάσει του προγράμματος της Αγωνόδικου Επιτροπής Εξετάσεων.
3. Η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διενεργήσει δειγματικά έλεγχο χρήσης
απαγορευμένων ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση (αντιντόπινγκ) με βάση τους κανονισμούς της
∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ο υποψήφιος μηδενίζεται στο
μάθημα της Πρακτικής ∆οκιμασίας και το παράπτωμα κοινοποιείται στην αντίστοιχη Ομοσπονδία.
ΙΙ. Οδηγίες προς υποψήφιους
1.

Κάθε υποψήφιος/α για να έχει δικαίωμα εξέτασης στην Πρακτική ∆οκιμασία θα πρέπει να
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εξασφαλίσει ιατρική βεβαίωση δυνατότητας συμμετοχής. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να εξασφαλισθεί
από ιδιώτη ή κυβερνητικό γιατρό, παθολόγο ή καρδιολόγο. Αντί της ιατρικής βεβαίωσης, οι υποψήφιοι
μπορούν να κάνουν χρήση (εάν διαθέτουν) του ∆ελτίου Υγείας του ΚΟΑ ή της βεβαίωσης δυνατότητας
συμμετοχής σε άθλημα (σχολική αθλητική ταυτότητα). Η ιατρική βεβαίωση κάθε υποψηφίου (ή
πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Υγείας του ΚΟΑ ή πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο της σχολικής
αθλητικής ταυτότητας) θα πρέπει να αποσταλεί με διπλοσυστημένη επιστολή και με σφραγίδα
ταχυδρομείου μέχρι τις 24 Απριλίου 2015, στην πιο κάτω διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γραφείο Επιθεωρητών Φυσικής Αγωγής (γρ. 305 Α)
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη
1434 Λευκωσία
2. Κάθε υποψήφιος κατά την προσέλευσή του στην εξέταση θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει
μαζί του τα εξής:
 ∆ελτίο υποψηφίου
 ∆ελτίο ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο
 Ιατρική βεβαίωση δυνατότητας συμμετοχής ή ∆ελτίο Υγείας ΚΟΑ ή Σχολική Αθλητική
Ταυτότητα
3. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της Πρακτικής ∆οκιμασίας μία τουλάχιστον
ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης για:
 Έλεγχο και εξακρίβωση των ατομικών στοιχείων και των πιστοποιητικών τους
 Οδηγίες σχετικά με την εξέταση από την Αγωνόδικο Επιτροπή
(Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το αγώνισμα της κολύμβησης πρέπει να περάσουν από τη
γραμματεία της εξέτασης στο Κολυμβητήριο όπου θα διεξαχθεί η εξέταση για έλεγχο των ατομικών τους
στοιχείων).
Σημειώνεται ότι, δε θα επιτραπεί η συμμετοχή στην εξέταση σε κανένα υποψήφιο εάν δεν υπάρξει
προηγούμενος έλεγχος των ατομικών του στοιχείων από τη γραμματεία της εξέτασης. Σε περίπτωση
καθυστέρησης υποψηφίου, αυτός γίνεται δεκτός μόνον εάν η ομάδα του δεν έχει αρχίσει την πρακτική
εξέταση στο πρώτο αντικείμενο. Σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από την εξέταση.
Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε πολύ σοβαρούς λόγους ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτημα
πλήρως δικαιολογημένο στην Υπηρεσία Εξετάσεων για έγκριση συμμετοχής του στην επαναληπτική
εξέταση.
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χρησιμοποιεί δόλο, ή αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει δόλο, ή
επιδεικνύει ανυπακοή ή αταξία, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής της εξέτασης,
ο Γενικός Υπεύθυνος των Παγκύπριων Εξετάσεων (Προϊστάμενος/η της Υπηρεσίας Εξετάσεων), σε
συνεννόηση με τα μέλη της Αγωνόδικου Επιτροπής, μπορεί να αποκλείσει την παραπέρα συμμετοχή
του στην εξέταση του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Στην περίπτωση επανάληψης παραπτώματος από
τον ίδιο υποψήφιο και σε άλλο αγώνισμα, ο υποψήφιος μπορεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα του
παραπτώματος, να αποκλείεται από τις εξετάσεις των αγωνισμάτων που δεν έχουν διεξαχθεί, μετά από
αιτιολογημένη γραπτή απόφαση της Επιτροπής. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να δώσει τη δική του
εκδοχή επί του θέματος μπορεί να το πράξει γραπτώς.
Αν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος αντικαταστάθηκε από άλλο πρόσωπο (πλαστοπροσωπία) κατά την
εξέταση της Πρακτικής ∆οκιμασίας, αφού γίνει συνεννόηση με το Γενικό Υπεύθυνο των Παγκύπριων
Εξετάσεων, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στα Τμήματα που απαιτούν το συγκεκριμένο
μάθημα (Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού). Η βαθμολογία του στα αγωνίσματα στα
οποία έλαβε μέρος θεωρείται ως ουδέποτε επιτευχθείσα (βαθμολογείται με μηδέν). Το ίδιο ισχύει και
για τους υποψηφίους που αποδεδειγμένα έχουν συνεργήσει στην τέλεση του παραπάνω αδικήματος.
ΙΙΙ. ∆οκιμασίες
Κάθε υποψήφιος του μαθήματος της Πρακτικής ∆οκιμασίας πρέπει να εξεταστεί στις ακόλουθες
δοκιμασίες: Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία, Γυμναστική, Αθλοπαιδιές και ∆ρόμο ή Κολύμβηση. Για την
ακριβή περιγραφή των δοκιμασιών βλ. Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 (Τόμος Β).
1. Στα αγωνίσματα Άλμα εις μήκος και Σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3)
προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη έγκυρη. Σε περίπτωση τριών άκυρων
προσπαθειών ο υποψήφιος βαθμολογείται με μονάδα (1). Η μέτρηση γίνεται από δύο κριτές. Ο έφορος
του αγωνίσματος αναφωνεί την ακριβή επίδοση του υποψηφίου, η οποία καταγράφεται από τη
γραμματεία του αντίστοιχου αγωνίσματος. Εντεταλμένος λειτουργός της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ελέγχει
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κατά πόσο σημειώθηκε η ορθή επίδοση.
2. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων, τόσο στο αγώνισμα της Γυμναστικής, όσο και στο
αγώνισμα των Αθλοπαιδιών, γίνεται από δυο ανεξάρτητους βαθμολογητές. Ως τελική βαθμολογία
λαμβάνεται ο μέσος όρος των δυο βαθμολογιών. Οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών είναι
ανεξάρτητες και δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε συνεννόησης μεταξύ τους.
3. Ο εντεταλμένος έφορος των δρομικών αγωνισμάτων, αναφωνεί το χρόνο που πέτυχε ο
υποψήφιος, ο οποίος στη συνέχεια καταγράφεται από τη γραμματεία του αγωνίσματος. ∆ύο
εντεταλμένοι λειτουργοί της Υπηρεσίας Εξετάσεων ελέγχουν κατά πόσον:
 αναφωνήθηκε ο ορθός χρόνος και
 καταγράφηκε ορθώς από τη γραμματεία.
Σημειώνεται ότι, όλες οι προσπάθειες των υποψηφίων σε όλες τις δοκιμασίες της εξέτασης, όπως
αναφέρονται πιο πάνω, κινηματογραφούνται και φυλάσσονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων.
IV. Πριμοδότηση διακριθέντων αθλητών στην ειδική εξέταση της Πρακτικής ∆οκιμασίας
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσα στα πλαίσια της καθορισμένης πολιτικής του για
αναβάθμιση του Κυπριακού Αθλητισμού, έχει καταρτίσει σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού σχέδιο πριμοδότησης διακριθέντων αθλητών στην ειδική εξέταση της Πρακτικής
∆οκιμασίας, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Οι υποψήφιοι πριμοδοτούνται επί της βαθμολογίας που εξασφαλίζουν στην ειδική εξέταση της
Πρακτικής ∆οκιμασίας. Ως κριτήριο πριμοδότησης ορίζεται η καλύτερη διάκριση του αθλητή/τριας κατά
τα τελευταία τέσσερα χρόνια (Πίνακας Πριμοδότησης).
2. Για τις διακρίσεις στα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών οι αθλητές πιστώνονται με 50% της
πριμοδότησης της αξιολογούμενης διάκρισης (ακολουθεί Πίνακας Πριμοδότησης).
3. Για τις διακρίσεις στα αθλήματα των Ομαδικών Αθλημάτων οι αθλητές πιστώνονται με το 75%
της πριμοδότησης της αξιολογούμενης διάκρισης, νοουμένου ότι αυτοί έχουν:
 3 συμμετοχές στα Παγκύπρια Σχολικά Πρωταθλήματα ή
 4 συμμετοχές στα εξωσχολικά πρωταθλήματα Α΄ κατηγορίας Ανδρών/
Γυναικών/Εφήβων/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων. ∆ιευκρινίζεται ότι οι διοργανώσεις
κυπέλλου δεν θεωρούνται Παγκύπρια πρωταθλήματα ή αγώνες.
4. Το σχέδιο καλύπτει όλα τα αθλήματα και αγωνίσματα, ατομικά ή ομαδικά, που
περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα των τελευταίων και επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων.
Νοείται ότι οι Εθνικές Ομοσπονδίες που έχουν την ευθύνη των αθλημάτων/αγωνισμάτων είναι
αναγνωρισμένες από τη ∆ιεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
5. Νοείται, επίσης, ότι με την αύξηση της βαθμολογίας της Πρακτικής ∆οκιμασίας, ανάλογα με την
περίπτωση, η βαθμολογία δε θα υπερβαίνει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία, δηλαδή τις 20 μονάδες.
6. Για την εξασφάλιση της πριμοδότησης, οι αθλητές/υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, μαζί με την Αίτηση Πριμοδότησης (Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2015, Τόμος Α΄,
σελ. 70-71), τα εξής δικαιολογητικά:
6.1 Πρωτότυπη Βεβαίωση της αντίστοιχης ομοσπονδίας του αθλήματος (ατομικού ή ομαδικού)
που πιστοποιεί τη διάκριση με την ψηλότερη πριμοδότηση. Στη βεβαίωση πρέπει, απαραιτήτως,
να αναφέρονται: ημερομηνία επίτευξης της διάκρισης και ηλικιακή κατηγορία στην οποία αυτή
επιτεύχθηκε. (Αφορά διακρίσεις στον εξωσχολικό αθλητισμό).
6.2 Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Φύλλων Αγώνων σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα.
6.2.1 Όταν η διάκριση αφορά εξωσχολικά πρωταθλήματα αθλοπαιδιών, ο υποψήφιος πρέπει να
προσκομίζει τουλάχιστον τέσσερα φύλλα αγώνος στα οποία να φαίνεται η συμμετοχή του.
6.2.2 Όταν η διάκριση αφορά Παγκύπρια Σχολικά πρωταθλήματα αθλοπαιδιών ο υποψήφιος
πρέπει να προσκομίζει τουλάχιστον τρία φωτοαντίγραφα φύλλων αγώνων στα οποία να
φαίνεται η συμμετοχή του.
6.2.3 Φύλλο Αγώνος ατομικού αγώνα/αγωνίσματος.
6.3 Πιστοποιημένο Φωτοαντίγραφο ∆ιπλώματος που πιστοποιεί τη διάκριση για την οποία
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διεκδικείται η πριμοδότηση.
6.4 Ιατρική Βεβαίωση δυνατότητας συμμετοχής στην εξέταση της Πρακτικής ∆οκιμασίας. Η εν
λόγω βεβαίωση μπορεί να εξασφαλισθεί από ιδιώτη ή κυβερνητικό γιατρό, παθολόγο ή
καρδιολόγο. Αντί ιατρικής βεβαίωσης οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν πιστοποιημένο
φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Υγείας του ΚΟΑ ή πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης
δυνατότητας συμμετοχής σε άθλημα (Σχολική Αθλητική Ταυτότητα).
7. Η Αίτηση Πριμοδότησης (Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2015, Τόμος Α΄, σελ. 70-71), και όλα
τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για πριμοδότηση, θα πρέπει να
αποσταλούν διπλοσυστημένα, με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι τις 24 Απριλίου 2015, στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γραφείο Επιθεωρητών Φυσικής Αγωγής (γρ. 305 Α)
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη, Ακρόπολη
1434 Λευκωσία
∆ικαιολογητικά για βελτίωση πριμοδότησης από συμμετοχή σε αγώνες που θα διεξαχθούν μετά την
προαναφερθείσα ημερομηνία θα πρέπει να αποστέλλονται άμεσα στην πιο πάνω διεύθυνση.
Επιπρόσθετα, δικαιολογητικά βελτίωσης πριμοδότησης θα γίνονται δεκτά και κατά την ημέρα εξέτασης
του υποψηφίου στη γραμματεία της εξέτασης.
8. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία Α΄ του Πίνακα Πριμοδότησης, πριμοδοτούνται με
100%. Υποχρεούνται, όμως, να παρουσιασθούν κατά την καθορισθείσα ημέρα της εξέτασης, έστω και
αν πριμοδοτούνται με το σύνολο της βαθμολογίας δηλαδή 20/20.
9. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην Β΄ κατηγορία, πριμοδοτούνται με την αναφερόμενη
εκατοστιαία πριμοδότηση επί της ατομικής επίδοσής τους.
10. Η πριμοδότηση που θα πάρουν οι υποψήφιοι ανακοινώνεται μια εβδομάδα πριν από την
έναρξη της εξέτασης της Πρακτικής ∆οκιμασίας στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Α΄ Κατηγορία
%

100%

ΝΙΚΗ

ΑΓΩΝΕΣ

1η-8η

Ολυμπιακοί και Παγκόσμιοι / Ολυμπιακοί Νέων

1η-8η

Κοινοπολιτειακοί και Πανευρωπαϊκοί

1η-8η

Μεσογειακοί Αγώνες

1η-8η

Παγκόσμιοι Σχολικοί (ISF)

1η-8η
1η-6η
1η-6η
1

Παγκόσμιοι Εφήβων – Νεανίδων-ΠαίδωνΚορασίδων
Πανευρωπαϊκοί Εφήβων – Νεανίδων-ΠαίδωνΚορασίδων
Αγώνες Νέων Ευρώπης / Κοινοπολιτειακοί Νέων

η

ΑΜΚΕ
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Β΄ Κατηγορία
%

50%

45%

ΝΙΚΗ

ΑΓΩΝΕΣ

2η-3η

ΑΜΚΕ

1η

Παγκύπριοι Ανδρών, Γυναικών

1η

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Λυκείων

2η-3η

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Λυκείων

2η-3η

Παγκύπριοι Ανδρών, Γυναικών

1η

Παγκύπριοι Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων και
Κορασίδων

1η

Παγκύπριοι Μαθητικοί Λυκείων

2η-3η

Παγκύπριοι Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων και
Κορασίδων

1η

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Γυμνασίων

30%

2η-3η

Παγκύπριοι Μαθητικοί Λυκείων

25%

2η-3η

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Γυμνασίων

20%

Τέσσερις Συμμετοχές με Εθνική Ομάδα Ομαδικών
Αθλημάτων σε ∆ιεθνείς Αγώνες με συμμετοχή στον αγώνα

40%

35%

23. ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
∆ικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις
Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 (βλ. Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2015, Τόμος Α΄, σελ. 1, παράγραφος
2).
23.1 ∆ραματικές Σχολές
Για τις ∆ραματικές Σχολές της Ελλάδας, ενδέχεται να παραχωρηθεί, μία θέση με υποτροφία του ΙΚΥΚ
για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και μία υποτροφία του ΙΚΥΚ για τη Σχολή Καρόλου Κουν,
βάσει των αποτελεσμάτων των υποψηφίων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας δικαίωμα διεκδίκησης θέσης
έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 17ο έτος και ∆ΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους στις
10.9.2015.
Όσον αφορά τη Σχολή Καρόλου Κουν, διευκρινίζεται ότι ο/η υποψήφιος/α που εξασφαλίζει την
υποτροφία του ΙΚΥΚ για τις ∆ραματικές Σχολές μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων, προκειμένου να
γίνει δεκτός/η στη Σχολή θα πρέπει να είναι απόφοιτος Λυκείου, να έχει ηλικία μέχρι 25 ετών και,
επιπρόσθετα, να έχει επιτύχει και σε εξετάσεις που διενεργούνται από την ίδια τη Σχολή. Σημειώνεται,
επίσης, ότι η φοίτηση στη Σχολή Καρόλου Κουν απαιτεί και καταβολή διδάκτρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που διέπουν την εισδοχή στις
πιο πάνω ∆ραματικές Σχολές οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να αποτείνονται στη
γραμματεία και στην ιστοσελίδα των πιο πάνω Σχολών.
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Η κατανομή των μονάδων για την Έκθεση Ιδεών και την προφορική εξέταση που απαιτούνται για την
εισαγωγή στις ∆ραματικές Σχολές μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων, φαίνονται πιο κάτω:
Γραπτή εξέταση
(Η συνολική διάρκεια είναι 2 ώρες)


Μονάδες

Έκθεση Ιδεών ∆ραματικών Σχολών
(Θέμα σχετικό με την πολιτιστική ζωή και δημιουργία)

50/200

Προφορική Εξέταση
(Συνολική διάρκεια μέχρι 20 λεπτά)
 Ερμηνεία μονολόγου από Αρχαία Ελληνική Τραγωδία ή
Αρχαία Ελληνική Κωμωδία (επιλογή του υποψηφίου)

50/200

 Ερμηνεία μονολόγου από κλασικό ή σύγχρονο θεατρικό έργο
(επιλογή του υποψηφίου)

50/200

 Απαγγελία ποιήματος
(επιλογή του υποψηφίου)

20/200

 Αυτοσχεδιασμός
(το θέμα δίνεται από την εξεταστική επιτροπή)

15/200

 Τραγούδι
(επιλογή του υποψηφίου)

15/200

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο (σελ. 69) από την
24η Φεβρουαρίου μέχρι και την 5η Μαρτίου 2015.
23.2 Σχολές Καλών Τεχνών
Οι διαδικασίες εξέτασης και διεκδίκησης θέσης στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής
Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου ∆υτικής
Μακεδονίας, δεν περιλαμβάνονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Σχολών, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα πιο πάνω Τμήματα,
εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Για κάθε δοκιμασία
ο υποψήφιος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες που
ορίζονται ως υποχρεωτικές από την εξεταστική επιτροπή.
Τα έργα που εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
Α. Σχέδια: Με μολύβι, κάρβουνο, μελάνι σε φύλλα χάρτου που χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού.
Β. Χρώμα: Με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά, παστέλ σε χαρτόνι που χορηγεί το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού.
Όλα τα υπόλοιπα υλικά που απαιτούνται για τις δοκιμασίες προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
Κάθε υποψήφιος παραδίνει στον επιτηρητή δύο μέχρι τέσσερα (2-4) από τα σχέδια και ένα ή δύο (1-2)
από τα χρώματα που εκτελεί κατά τις πέντε (5) μέρες της Εξέτασης.
Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης και διεξαγωγής της Εξέτασης, καθώς και
άλλες πληροφορίες, θα ανακοινωθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων αρχές Ιουλίου 2015.
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24. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
(ΤΜΗΜΑΤΑ/ΣΧΟΛΕΣ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
24.1 Τα Προγράμματα Σπουδών (Τμήματα/Σχολές) που είτε λειτουργούν, είτε ενδέχεται να
λειτουργήσουν στο μέλλον στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας, ομαδοποιούνται, ανάλογα με
το γνωστικό αντικείμενο, σε πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία.
24.2 Τα πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία είναι τα ακόλουθα:
 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών
 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Υγείας
 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Τεχνολογικών Επιστημών
 5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας και ∆ιοίκησης
24.3 Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά Επιστημονικό Πεδίο,
όπως επίσης και τα Προγράμματα Σπουδών/Τμήματα των ΑΑΕΙ που περιλαμβάνονται σ’ αυτά.
Σημειώνεται ότι τα Προγράμματα Σπουδών/Τμήματα των ΑΑΕΙ της Ελλάδας, ενδέχεται να
διαφοροποιηθούν στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του 2015, ανάλογα με τις αποφάσεις του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.
∆ιευκρινίσεις για τα μαθήματα πρόσβασης που αφορούν τους Τελειοφοίτους Τεχνικών Σχολών
Πίνακας αντικατάστασης μαθημάτων Τεχνικών Σχολών
Μαθητής που διδάσκεται Φυσική Τ.Σ. (4ωρο) δικαιούται να επιλέξει να παρακαθήσει για
σκοπούς πρόσβασης Φυσική 6ωρο. Το μάθημα αυτό θεωρείται ως διδασκόμενο μάθημα.
Μαθητής που διδάσκεται Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4ωρο) ή Μαθηματικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο)
δικαιούται να επιλέξει να παρακαθήσει για σκοπούς πρόσβασης Μαθηματικά 6ωρο. Το μάθημα
αυτό θεωρείται ως διδασκόμενο μάθημα.
Μαθητής που διδάσκεται Μαθηματικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (2ωρο) δικαιούται να επιλέξει να παρακαθήσει
για σκοπούς πρόσβασης Μαθηματικά Κ.Κ. Το μάθημα αυτό θεωρείται ως διδασκόμενο μάθημα.
Μαθητής που διδάσκεται Αγγλικά 2ωρο Τ.Σ. (Ξενοδοχειακής) δικαιούται να επιλέξει να
παρακαθήσει για σκοπούς πρόσβασης Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. (Ξενοδοχειακής) ή Αγγλικά 6ωρο. Τα
μαθήματα αυτά θεωρούνται ως διδασκόμενα μαθήματα.
Μαθητής που διδάσκεται Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. (Ξενοδοχειακής) δικαιούται να επιλέξει να
παρακαθήσει για σκοπούς πρόσβασης Αγγλικά 6ωρο. Το μάθημα αυτό θεωρείται ως
διδασκόμενο μάθημα.
Μαθητής που διδάσκεται Αγγλικά 2ωρο ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ. ή Π.Κ.) δικαιούται να επιλέξει
να παρακαθήσει για σκοπούς πρόσβασης Αγγλικά 6ωρο. Το μάθημα αυτό θεωρείται ως
διδασκόμενο μάθημα.
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1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Α. Επιπέδου Πανεπιστημίου
Πλαίσιο 25
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(2)
- Αρχαία Ελληνικά

1. Νέα Ελληνικά

- Λατινικά

2. Ιστορία

- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ.
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ. Σ. (Θ. Κ.) ΙΙ
- 1η Ξένη Γλώσσα *
- 2η Ξένη Γλώσσα *
- Βιολογία
* Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Περιλαμβάνεται το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (Τουρκικές Σπουδές)
Πλαίσιο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(2)
- Αρχαία Ελληνικά

1. Νέα Ελληνικά

- Λατινικά

2. Ιστορία

- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ.
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ. Σ. (Θ. Κ.) ΙΙ
- Ξένη Γλώσσα *
- Βιολογία
* Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(στα προγράμματα αυτά μπορεί να μην υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις)
 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Τμήμα Στρατολογικό,
 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Τμήμα Ψυχολογίας.
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Γλώσσας - Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Θεατρικών Σπουδών, Θεάτρου,
Κινηματογράφου (είναι και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο), Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής (είναι και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο), Κοινωνικής Πολιτικής, Αρχειονομίας και
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Βιβλιοθηκονομίας, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης (είναι και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο), Επικοινωνίας
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας - Μέσων και Πολιτισμού, ∆ημοσιογραφίας
και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Μεθοδολογίας - Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
(είναι και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο), ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών (είναι και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο), Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.
Πλαίσιο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(3)

(1)
- Λατινικά

1. Νέα Ελληνικά

- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ.

2. Ιστορία

- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ. Σ. (Θ. Κ.) ΙΙ

3. Αρχαία Ελληνικά

- Ξένη Γλώσσα *
- Βιολογία
* Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Νομικής,
 Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών,
 Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
 Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (Κλασικές Σπουδές),
 Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (Φιλοσοφία).
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Πρόγραμμα Ψυχολογίας),
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας,
Φιλολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας – Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας – Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών,
Ιστορίας, Ιστορίας και Εθνολογίας, Νομικής, Ψυχολογίας (εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου),
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής.
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Πλαίσια 1, 2, 3, 4, 5 (Ξένες Γλώσσες)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(3)

(1)
- Αρχαία Ελληνικά

1. Νέα Ελληνικά

- Λατινικά

2. Ιστορία

- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ.

3. Ξένη Γλώσσα (Σημ.1)

- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ. Σ. (Θ. Κ.) ΙΙ
- Ξένη Γλώσσα *
- Βιολογία
* Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Σημείωση 1: Για εισδοχή στα Προγράμματα Ξένων Γλωσσών απαιτείται εξέταση στην αντίστοιχη
Ξένη Γλώσσα.
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Αγγλικών Σπουδών (Πλαίσιο 1, Υποχρεωτική Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά),
 Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πλαίσιο 2, Υποχρεωτική Ξένη Γλώσσα: Γαλλικά).
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερμηνείας (Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και
Πολιτισμού).
Πλαίσιο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(2)
- Αγγλικά

1. Νέα Ελληνικά
2. Ιστορία

- Γαλλικά
- Γερμανικά

Περιλαμβάνεται το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών:
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερμηνείας (Ειδίκευση Μετάφρασης ή ∆ιερμηνείας)
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Πλαίσιο 31
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(3)

(1)
- Αρχαία Ελληνικά
- Λατινικά

1. Νέα Ελληνικά
2. Γαλλικά ή Αγγλικά ή Γερμανικά
3. Γαλλικά ή Αγγλικά ή Γερμανικά

- Ιστορία
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ. Σ. (Θ. Κ.) ΙΙ
- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ.
- Βιολογία
- Φυσική

Περιλαμβάνεται το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Πλαίσιο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(3)

(1)
- Αρχαία Ελληνικά

1. Νέα Ελληνικά

- Λατινικά

2. Ιστορία

- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ.

3. Αγγλικά

- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ. Σ. (Θ. Κ.) ΙΙ
- Γαλλικά
- Βιολογία

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Κοινωνιολογία),
 Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Πολιτική Επιστήμη),
 ∆ημοσιογραφίας.
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης, Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικής
Επιστήμης και ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης
και ∆ιεθνών Σχέσεων, Μεσογειακών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής,
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σλαβικών Σπουδών,
Βαλκανικών Σπουδών, Βαλκανικών - Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (είναι και στο 5ο
Επιστημονικό πεδίο), Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (είναι και στο 4ο Επιστημονικό πεδίο).
Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Πανεπιστημίου με ειδικές πρόνοιες πρόσβασης:


Πρόγραμμα Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – πρόσβαση και με τα μαθήματα
του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 23)
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Πρόγραμμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - (είναι και στο 4ο Επιστημονικό πεδίο) πρόσβαση με
τα μαθήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 16)

Πλαίσιο 10 («Ειδικές Σπουδές» Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-επιπέδου Πανεπιστημίου)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(3)

(1)
- Αρχαία Ελληνικά

1. Νέα Ελληνικά

- Ιστορία
- Αγγλικά

2. Βιολογία
3. Πρακτική ∆οκιμασία *

- Γαλλικά
- Μαθηματικά Κατεύθ.
- Φυσική
- Χημεία
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ. Σ. (Θ. Κ.) ΙΙ
- Τεχνολογία ή Πληροφορική ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ

* Η Πρακτική ∆οκιμασία αποτελεί ειδική εξέταση
Σημείωση: Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (κωδ. 24).
Περιλαμβάνεται το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών:
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (είναι και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο).
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Πλαίσιο 12 («Ειδικές Σπουδές» Μουσικών Σπουδών)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(1)
- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ.
- Ιστορία

1. Νέα Ελληνικά

- Αρχαία Ελληνικά
2. Αρμονία - Υπαγόρευση Μουσικού
Κειμένου *

- Λατινικά
- Φυσική
- Χημεία
- Βιολογία
- Ξένη Γλώσσα ⃰ ⃰
- Πληροφορική
- Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ. Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ. Σ. (Θ. Κ.) ΙΙ

* * Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά
* Η Αρμονία-Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου αποτελεί ειδική εξέταση
Σημείωση: Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (Κωδ. 24).
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (είναι και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο)
 Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (είναι και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο)
Πλαίσιο 11 («Ειδικές Σπουδές» Παιδαγωγικών Τμημάτων-επιπέδου Πανεπιστημίου)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(1)

(3)
- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ.

1. Νέα Ελληνικά

- Αρχαία Ελληνικά
- Ιστορία
- Αγγλικά
- Φυσική
- Χημεία
- Τεχνολογία ή Πληροφορική
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ. Σ. (Θ. Κ.) ΙΙ
- Βιολογία

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Επιστημών Αγωγής (∆ημοτική Εκπαίδευση) (είναι σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία),
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Επιστημών Αγωγής (Προδημοτική Εκπαίδευση) (είναι σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία),
Ψυχολογίας.

Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Παιδαγωγικό ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Επιστημών
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Επιστημών της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (όλα τα
Τμήματα είναι και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο).
Β. Επιπέδου T.E.I.
Πλαίσιο 13
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(1)

(2)
- Αρχαία Ελληνικά

1. Νέα Ελληνικά

- Ιστορία
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ
- Πληροφορική
- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ. ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4ωρο) ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο)
- Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ ή
Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή
Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Π.Κ.)
- Φυσική
- Ξένη Γλώσσα*
* Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Σημείωση: Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (κωδ. 24).
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και
Σχεδιασμού Εκθέσεων, Κοινωνικής Εργασίας.


Βρεφονηπιοκομίας, Προσχολικής Αγωγής, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής,
Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (όλα τα Τμήματα είναι και στο 2ο
Επιστημονικό Πεδίο).



∆ημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο
Εμπόριο, ∆ιοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων (όλα τα
τμήματα είναι και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο).



Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (είναι και στο 4ο Επιστημονικό
Πεδίο).
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2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Α. Επιπέδου Πανεπιστημίου
Πλαίσιο 16
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(2)
- Φυσική
- Χημεία

1. Νέα Ελληνικά

- Βιολογία
2. Μαθηματικά Κατεύθ.

- Πληροφορική
- Τεχνολογία
- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ (Θ.Κ.) ΙΙ

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Βιολογίας (είναι και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο),
 Χημεία με κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων και Περιβάλλοντος,
 Χημεία με κατεύθυνση Βιολογική Χημεία,
 Χημεία με κατεύθυνση Χημεία Υλικών.
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Επιστημών της Θάλασσας, Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας (είναι και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο).
Πλαίσιο 14
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(2)
- Φυσική

1. Νέα Ελληνικά

- Χημεία
- Βιολογία

2. Μαθηματικά Κατεύθ.

- Πληροφορική
- Τεχνολογία
- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι
- Τεχνολογία Τ.Σ (Θ.Κ.) ΙΙ

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Γεωλογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
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Πλαίσιο 15
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(3)

(1)
- Χημεία

1. Νέα Ελληνικά

- Βιολογία
- Πληροφορική

2. Μαθηματικά Κατεύθ.
3. Φυσική

- Τεχνολογία
- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι
- Τεχνολογία Τ.Σ (Θ.Κ.) ΙΙ

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Μαθηματικών και Στατιστικής,
 Φυσικής,
 ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών και Οικονομικών.
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(στα Προγράμματα αυτά μπορεί να μην υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις)
 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Τμήμα Όπλων,
 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Τμήμα Σωμάτων,
 Σχολή Ικάρων (ΣΙ) – Τμήμα Ιπταμένων,
 Σχολή Ικάρων (ΣΙ) – Τμήμα Μηχανικών,
 Σχολή Ικάρων (ΣΙ) – Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας,
 Σχολή Ναυτικών ∆οκίμων (ΣΝ∆) – Τμήμα Μαχίμων,
 Σχολή Ναυτικών ∆οκίμων (ΣΝ∆) – Τμήμα Μηχανικών.
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Μαθηματικών, Φυσικής.
Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Πανεπιστημίου με ειδικές πρόνοιες πρόσβασης:


Πρόγραμμα Γεωγραφίας - πρόσβαση με τα μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου
(πλαίσιο 6)



Προγράμματα Μεθοδολογίας – Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Κινηματογράφου,
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (είναι και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο) – πρόσβαση
με τα μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 6)



Προγράμματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Επιστήμης των Υλικών, Επιστήμης
Φυτικής Παραγωγής, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικής
Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και
Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας –
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας – Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορικής, Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Τηλεματικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (όλα είναι και στο 4ο
Επιστημονικό Πεδίο) – πρόσβαση με τα μαθήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο
21)



Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και μερικά προγράμματα Πληροφορικής (είναι και
στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο) – πρόσβαση με τα μαθήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου
(πλαίσιο 23)
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Πρόγραμμα Στατιστικής - πρόσβαση με τα μαθήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο
23)



Προγράμματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (είναι και στο 1ο Επιστημονικό
Πεδίο) – πρόσβαση με τα μαθήματα των «Ειδικών Σπουδών» Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (επιπέδου Πανεπιστημίου) (πλαίσιο 10) (βλέπε 1ο Επιστημονικό Πεδίο).



Προγράμματα Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (είναι και στο 1ο
Επιστημονικό Πεδίο) – πρόσβαση με τα μαθήματα των «Ειδικών Σπουδών» Μουσικών
Σπουδών (πλαίσιο 12) (βλέπε 1ο Επιστημονικό Πεδίο).



Προγράμματα Επιστημών Αγωγής (∆ημοτική Εκπαίδευση) και Επιστημών Αγωγής
(Προδημοτική Εκπαίδευση) (Πανεπιστήμιο Κύπρου) (είναι σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία) –
πρόσβαση με τα μαθήματα των «Ειδικών Σπουδών» Παιδαγωγικών Τμημάτων (επιπέδου
Πανεπιστημίου) (πλαίσιο 11) (βλέπε 1ο Επιστημονικό Πεδίο).



Παιδαγωγικό ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης, Επιστημών
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Επιστημών της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (όλα τα
Τμήματα είναι και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο) – πρόσβαση με τα μαθήματα των «Ειδικών
Σπουδών» Παιδαγωγικών Τμημάτων (πλαίσιο 11) (βλέπε 1ο Επιστημονικό Πεδίο).

Β. Επιπέδου T.E.I.
Πλαίσιο 17
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(1)
- Φυσική ή Φυσική Τ.Σ. (4ωρο)

1. Νέα Ελληνικά

- Χημεία
- Βιολογία

2. Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ. ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4ωρο) ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο)

- Πληροφορική
- Τεχνολογία ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Βρεφονηπιοκομίας, Προσχολικής Αγωγής, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (όλα τα τμήματα είναι και στο 1ο Επιστημονικό πεδίο)


Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων (είναι και στο 5ο Επιστημονικό
Πεδίο)



Ζωικής Παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής, Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ∆ασοπονίας
και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, (όλα τα Τμήματα είναι και στο 4ο Επιστημονικό
Πεδίο).

Προγράμματα Σπουδών επιπέδου ΤΕΙ με ειδικές πρόνοιες πρόσβασης:


Πρόγραμμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (είναι και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο) –
πρόσβαση και με τα μαθήματα του πλαισίου 12.
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3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Α. Επιπέδου Πανεπιστημίου
Πλαίσιο 18
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(1)

(3)
- Βιολογία

1. Νέα Ελληνικά

- Χημεία
- Φυσική
- Μαθηματικά Κατεύθ.

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Βιολογίας (είναι και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο),
 Ιατρικής.
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(στα Προγράμματα αυτά μπορεί να μην υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις)
 Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ),
 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Τμήμα Ιατρικό,
 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Τμήμα Οδοντιατρικό,
 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Τμήμα Κτηνιατρικό,
 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Τμήμα Φαρμακευτικό.
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Επιστήμης ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής, Επιστήμης
Τροφίμων και ∆ιατροφής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας (είναι και στο 4ο Επιστημονικό πεδίο), Βιολογίας (είναι και στο 2ο
Επιστημονικό Πεδίο).
Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Πανεπιστημίου με ειδικές πρόνοιες πρόσβασης:


Πρόγραμμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (είναι και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο) πρόσβαση με τα μαθήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 21)



Προγράμματα Βιολογίας (είναι και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο) - πρόσβαση και με τα
μαθήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 16)



Προγράμματα Επιστημών Αγωγής (∆ημοτική Εκπαίδευση) και Επιστημών Αγωγής
(Προδημοτική Εκπαίδευση) (Πανεπιστήμιο Κύπρου) (είναι σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία) πρόσβαση με τα μαθήματα των «Ειδικών Σπουδών» Παιδαγωγικών Τμημάτων (πλαίσιο 11)
(βλέπε 1ο Επιστημονικό Πεδίο).
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Πλαίσιο 30
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(2)
- Φυσική ή Φυσική Τ.Σ. (4ωρο)

1. Νέα Ελληνικά

- Χημεία ή Βιολογία

2. Χημεία ή Βιολογία

- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ. ή
Μαθηματικά Τ.Σ.(Θ.Κ.) (4ωρο) ή
Μαθηματικά (Π.Κ.) (4ωρο)
- Πληροφορική ή Τεχνολογία ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Ιστορία ή Αρχαία Ελληνικά ή Αγγλικά

Σημείωση: Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (κωδ. 24)
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Νοσηλευτικής
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Νοσηλευτικής
Πλαίσιο 32
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
(2)
- Φυσική ή Φυσική Τ.Σ. (4ωρο)

1. Νέα Ελληνικά
- Χημεία ή Βιολογία

2. Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ. ή
Μαθηματικά Τ.Σ.(Θ.Κ.) (4ωρο) ή
Μαθηματικά (Π.Κ.) (4ωρο) ή
Ιστορία

- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ. ή
Μαθηματικά Τ.Σ.(Θ.Κ.) (4ωρο) ή
Μαθηματικά (Π.Κ.) (4ωρο) ή
Ιστορία
- Πληροφορική ή Τεχνολογία ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.)ΙΙ ή
Αρχαία Ελληνικά ή
Αγγλικά

Σημείωση: Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (κωδ. 24)
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Περιλαμβάνεται το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Επιστημών Αποκατάστασης (Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία)
Β. Επιπέδου T.E.I.
Πλαίσιο 19
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(1)

(2)
- Φυσική ή Φυσική Τ.Σ. (4ωρο)

1. Νέα Ελληνικά

- Χημεία
- Βιολογία
- Πληροφορική
- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ. ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4ωρο) ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο)
- Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ ή
Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή
Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Π.Κ.)
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ
- Ιστορία
- Αγγλικά

Σημείωση: Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (κωδ. 24)
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Προγράμματα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ∆ημόσιας Υγιεινής, ∆ιατροφής και
∆ιαιτολογίας, Εργοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικής και
Οπτομερίας, Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, Φυσικοθεραπείας, Επισκεπτών και Επισκεπτριών
Υγείας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής.
Προγράμματα Σπουδών επιπέδου ΤΕΙ με ειδικές πρόνοιες πρόσβασης:


Προγράμματα Λογοθεραπείας – πρόσβαση με τα μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου
(επιπέδου ΤΕΙ) (πλαίσιο 13)
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4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Α. Επιπέδου Πανεπιστημίου
Πλαίσιο 21
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(3)

(1)
- Χημεία

1. Νέα Ελληνικά

- Βιολογία
- Τεχνολογία

2. Μαθηματικά Κατεύθ.
3. Φυσική

- Πληροφορική
- Ελεύθερο-προοπτικό Σχέδιο ή
Αρχιτεκτονικό-τεχνικό Σχέδιο ή
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.)
- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι
- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Θ.Κ.)

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών),
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Μηχανικών Υπολογιστών),
 Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής,
 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,
 Πληροφορικής.
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος,
 Γεωπονικών Επιστημών – Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων,
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
(Ηλεκτρολόγων Μηχανικών),
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
(Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής),
 Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών,
 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Πολιτικών Μηχανικών),
 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Τοπογράφων Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής).
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Χωροταξίας και
Ανάπτυξης, Μηχανικών Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων, Ναυπηγών
Μηχανολόγων, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Παραγωγής και
∆ιοίκησης, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανικών Ορυκτών
Πόρων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πρόγραμμα ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.
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∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (είναι και στο 1ο
Επιστημονικό Πεδίο),



Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (είναι και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο).



Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,
Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Βιομηχανικής ∆ιοίκησης και
Τεχνολογίας, ∆ιοίκησης Τεχνολογίας (όλα τα τμήματα είναι και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο)



Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Επιστήμης των Υλικών, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,
Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής
Μηχανικής, Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας – Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας – Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορικής, Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Τηλεματικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (όλα τα τμήματα είναι και στο 2ο
Επιστημονικό Πεδίο).

Πλαίσιο 20
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(3)

(1)

1. Νέα Ελληνικά

- Ελεύθερο-προοπτικό Σχέδιο ή

2. Μαθηματικά Κατεύθ.

Αρχιτεκτονικό-τεχνικό Σχέδιο ή

3. Φυσική

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Αρχιτεκτονικής
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Πανεπιστημίου με ειδικές πρόνοιες πρόσβασης:


Πρόγραμμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (είναι και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο) –
πρόσβαση με τα μαθήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 18)



Πρόγραμμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης – πρόσβαση και με τα μαθήματα
του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 6)



Πρόγραμμα Μηχανικών Οικονομίας και ∆ιοίκησης – πρόσβαση με τα μαθήματα του 5ου
Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 23)



Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και μερικά προγράμματα Πληροφορικής (είναι και
στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο) – πρόσβαση με τα μαθήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου
(πλαίσιο 23)



Προγράμματα ∆ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ∆ιοίκησης Τεχνολογίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης, Βιομηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (είναι όλα και στο 5ο Επιστημονικό
Πεδίο) – πρόσβαση με τα μαθήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 23)
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Προγράμματα Επιστημών Αγωγής (∆ημοτική Εκπαίδευση) και Επιστημών Αγωγής
(Προδημοτική Εκπαίδευση) (Πανεπιστήμιο Κύπρου) (είναι σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία) πρόσβαση με τα μαθήματα των «Ειδικών Σπουδών» Παιδαγωγικών Τμημάτων (πλαίσιο 11)
(βλέπε 1ο Επιστημονικό Πεδίο).



Πρόγραμμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (είναι και στο 1ο Επιστημονικό
Πεδίο) πρόσβαση με τα μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 8)



Πρόγραμμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (είναι και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο) – πρόσβαση με
τα μαθήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 16)

Β. Επιπέδου Τ.Ε.Ι.
Πλαίσιο 22
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(1)
- Φυσική ή Φυσική Τ.Σ. (4ωρο)

1. Νέα Ελληνικά

- Χημεία
- Βιολογία

2. Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ. ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4ωρο) ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (2ωρο ή 4ωρο)

- Πληροφορική
- Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
- Ελεύθερο-προοπτικό Σχέδιο ή
Αρχιτεκτονικό-τεχνικό Σχέδιο ή
Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή
Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Π.Κ.)
- Γραφικές Τέχνες ή
Γραφικές Τέχνες Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι
- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
(στα Προγράμματα αυτά μπορεί να μην υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις)
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) – Τμήμα Όπλων,
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) – Τμήμα Σωμάτων,
 Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ),
 Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ),
 Σχολή Υπαξιωματικών ∆ιοικητικών Αεροπορίας (ΣΥ∆Α),
 Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Γραφιστικής, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής-∆ιακόσμησης και
Σχεδιασμού Αντικειμένων, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Τοπογραφίας, Πολιτικών
∆ομικών Έργων, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικής, Ναυπηγικής, Τεχνολογίας
Αεροσκαφών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Πληροφορικής,
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και
∆ικτύων, Οχημάτων, Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
Ξύλου και Επίπλου, Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Βιομηχανικής
Πληροφορικής, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος,
Ενεργειακής Τεχνολογίας, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Φυσικών Πόρων
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και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αντιρύπανσης, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Τεχνών, Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Κλωστοϋφαντουργίας, Αρχιτεκτονικής
Τοπίου, Βιομηχανικού Σχεδιασμού.


Εφαρμογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονομία, Τυποποίησης και ∆ιακίνησης
Προϊόντων, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Πληροφορικής, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων (όλα τα τμήματα είναι και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο),



Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (είναι και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο)



Ζωικής Παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής, Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ∆ασοπονίας
και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, (όλα τα
τμήματα είναι και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο).



Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής, Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας,
Εκπαιδευτικών Πολιτικών ∆ομικών Έργων, Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής.

Προγράμματα Σπουδών επιπέδου ΤΕΙ με ειδικές πρόνοιες πρόσβασης:


Προγράμματα Ζωικής Παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής, Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής
Τοπίου, ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, (όλα τα τμήματα είναι και στο
2ο Επιστημονικό Πεδίο) - πρόσβαση και με τα μαθήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου
(επιπέδου ΤΕΙ) (πλαίσιο 17)



Προγράμματα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Τεχνολογίας Τροφίμων, Οινολογίας και
Τεχνολογίας Ποτών – πρόσβαση με τα μαθήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου (επιπέδου
ΤΕΙ) (πλαίσιο 19)
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5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Επιπέδου Πανεπιστημίου
Πλαίσιο 23
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(2)
- Αγγλικά

1. Νέα Ελληνικά

- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ

2. Μαθηματικά Κατεύθ.

- Λογιστική / Λογιστική Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι
- Τεχνολογία ή Πληροφορική ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία (Π.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία (Π.Κ.) ΙΙ
- Ιστορία
- Φυσική

Σημείωση: - Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι δεν περιλαμβάνεται η Λογιστική (κωδ. 25).
- Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (κωδ. 24)
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Οικονομικών (Οικονομικά),
 Οικονομικών (∆ιεθνείς, Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές),
 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
 ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και ∆ημόσιας ∆ιοίκησης.
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας,
 ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού,
 ∆ιοίκηση (∆ιατμηματικό)
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(στα Προγράμματα αυτά μπορεί να μην υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις)
 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Τμήμα Οικονομικών.
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών, ∆ιεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ∆ιεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής,
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών, Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισμού, ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης.
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Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Βιομηχανικής ∆ιοίκησης και
Τεχνολογίας, ∆ιοίκησης Τεχνολογίας, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (όλα τα τμήματα είναι και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο).

Πλαίσιο 28
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(2)
- Αγγλικά

1. Νέα Ελληνικά

- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ

2. Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά Κ.Κ ή
Μαθηματικά Τ.Σ. Θ.Κ. (4ωρο) ή
Μαθηματικά Τ.Σ. Π.Κ. (4ωρο)

- Λογιστική / Λογιστική Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι
- Τεχνολογία ή Πληροφορική ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
- Ιστορία ή Αρχαία Ελληνικά
- Φυσική ή Βιολογία
- Γραφικές Τέχνες ή
Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο ή
Αρχιτεκτονικό Τεχνικό Σχέδιο ή
Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή
Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Π.Κ.)

Σημειώσεις: - Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι δεν περιλαμβάνεται η Λογιστική (κωδ. 25).
- Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (κωδ. 24)
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου,
 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Πολυμέσα),
 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Γραφικές Τέχνες).
Πλαίσιο 29
Χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο 28, οι μαθητές του κλάδου της Ηλεκτρολογίας τόσο της Θεωρητικής
όσο και της Πρακτικής Κατεύθυνσης μπορούν να επιλέξουν και δεύτερη Τεχνολογία
Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Πανεπιστημίου με ειδικές πρόνοιες πρόσβασης:
 Προγράμματα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Οικονομικής
Ανάπτυξης - πρόσβαση με τα μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 6)


Πρόγραμμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης (είναι και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο) – πρόσβαση με τα
μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 6)



Πρόγραμμα Βαλκανικών - Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (είναι και στο 1ο Επιστημονικό
Πεδίο) – πρόσβαση με τα μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 8)



Προγράμματα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και
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Προγράμματα Επιστημών Αγωγής (∆ημοτική Εκπαίδευση) και Επιστημών Αγωγής
(Προδημοτική Εκπαίδευση) (Πανεπιστήμιο Κύπρου) (είναι σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία) πρόσβαση με τα μαθήματα των «Ειδικών Σπουδών» Παιδαγωγικών Τμημάτων (πλαίσιο 11)
(βλέπε 1ο Επιστημονικό Πεδίο).


Προγράμματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων (είναι και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο) – πρόσβαση με τα μαθήματα του 4ου
Επιστημονικού Πεδίου (πλαίσιο 21)

Β. Επιπέδου ΑΞΙΚ
Πλαίσιο 26
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(2)

(1)
- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ

1. Νέα Ελληνικά
2. Αγγλικά ή
Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. (Ξενοδοχ.)

- Λογιστική / Λογιστική Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Λογιστική Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
- Πληροφορική
- Τεχνολογία ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
- Ξένη Γλώσσα *
- Ιστορία
- Φυσική
- Χημεία
- Βιολογία
- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά K.K. ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4ωρο) ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο) ή (2ωρο)
* Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Ρωσικά, Τουρκικά.

Σημείωση:

- Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι δεν περιλαμβάνεται η Λογιστική (κωδ. 25).
- Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (κωδ. 24).
- Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι δεν περιλαμβάνεται η Λογιστική (κωδ. 262).

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών :
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
 Μαγειρικές Τέχνες - 3 έτη - (Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική),
 Ξενοδοχειακή και Τουριστική ∆ιεύθυνση - 3 έτη - (Γλώσσα ∆ιδασκαλίας Αγγλική).
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Πλαίσιο 27
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(1)

(2)

1. Νέα Ελληνικά

- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ
- Λογιστική / Λογιστική Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Λογιστική Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
- Πληροφορική
- Τεχνολογία ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
- Αγγλικά ή
Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. (Ξενοδοχ.)
- Ξένη Γλώσσα *
- Ιστορία
- Φυσική
- Χημεία
- Βιολογία
- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά K.K. ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4ωρο) ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο) ή (2ωρο)
* Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Ρωσικά, Τουρκικά.

Σημείωση:

- Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι δεν περιλαμβάνεται η Λογιστική (κωδ. 25).
- Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (κωδ. 24).
- Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι δεν περιλαμβάνεται η Λογιστική (κωδ. 262).

Περιλαμβάνεται το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών :
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
 Μαγειρικές Τέχνες - 3 έτη - (Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική),
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Γ. Επιπέδου TEI
Πλαίσιο 24
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

(1)

(2)

1. Νέα Ελληνικά

- Πολιτική Οικονομία/
Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ
- Λογιστική / Λογιστική Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Λογιστική Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
- Πληροφορική
- Τεχνολογία ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι ή
Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
- Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. (Ξενοδοχ.)
- Ξένη Γλώσσα *
- Ιστορία
- Φυσική
- Χημεία
- Βιολογία
- Μαθηματικά Κατεύθ. ή Μαθηματικά K.K. ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4ωρο) ή
Μαθηματικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο)
* Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά,
Ρωσικά, Τουρκικά.

Σημείωση: - Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι δεν περιλαμβάνεται η Λογιστική (κωδ. 25).
- Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν περιλαμβάνεται η Πολιτική Οικονομία (κωδ. 24).
- Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι δεν περιλαμβάνεται η Λογιστική (κωδ. 262).
Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
 ∆ιεθνούς Εμπορίου, ∆ιοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆ιοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων,
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, Εμπορίας και ∆ιαφήμισης, Λογιστικής, Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής.
 Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆ιοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων (είναι και στο 2ο Επιστημονικό
Πεδίο).
 Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και το Εμπόριο, ∆ιοίκησης Κοινωνικών –
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, (όλα τα τμήματα είναι και στο 1ο
Επιστημονικό Πεδίο).
 Εφαρμογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονομία, ∆ιαχείρισης Πληροφοριών,
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εμπορίας και Ποιοτικού
Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Επιχειρησιακής Πληροφορικής, Τυποποίησης και
∆ιακίνησης Προϊόντων (όλα τα τμήματα είναι και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο).
 Προγράμματα Τουριστικών Επαγγελμάτων (Ανώτερου Επιπέδου)
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Προγράμματα Σπουδών επιπέδου ΤΕΙ με ειδικές πρόνοιες πρόσβασης:


Πρόγραμμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (είναι και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο) –
πρόσβαση και με τα μαθήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (επιπέδου ΤΕΙ) (πλαίσιο 13)
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25. ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
(όπως θα εμφανίζονται στην Αίτηση/Μηχανογραφικό ∆ελτίο συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015)

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
A/A

Κωδικός
Τμήματος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1101
1102
1103
1104
1105
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1115
1116

15
16

1501
1502

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ)
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ*
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ*

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
A/A

Κωδικός
Τμήματος

17
18
19
20
21
22
23
24
25

2101
2102
2104
2105
2106
2107
3101
1111
1112

26
27
28
29
30
31
32

2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ*
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ*
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ*
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ*
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ*
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ *
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ *
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3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
A/A

Κωδικός
Τμήματος

33
34
35
36

3101
3102
1111
1112

37
38

3121
3122

39
40
41
42
43

3501
3502
3503
3504
3505

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
BIOΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ*
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚO*
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ*
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – TMHMA ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ*
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – TMHMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ*

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
A/A
44
45
46
47
48
49

Κωδικός
Τμήματος
4102
4103
4104
4105
4106
4107

50
51

1111
1112

52
53
54

4121
4123
4125
4126

55
56
57

4127
4128
4129

58

59
60
61
62
63
64

4601
4602
4603
4604
4605
4606

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ*
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ*
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ *
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ*
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ*
ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ*
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5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
A/A

Κωδικός
Τμήματος

65
66
67
68
69
70

5102
5103
5104
5105
1111
1112

71
72
73
74
75
76

5121
5122
5124
5125
5126
5127

77

5501

78
79

5302
5303

80

5305

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (∆ΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗ (∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ*
ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΞΙΚ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ -3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ

* Στα τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών μπορεί να μην υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις
Προσοχή: Για τα απαιτούμενα μαθήματα πρόσβασης στο κάθε Τμήμα, βλέπε τις προηγούμενες
σελίδες στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2015.
Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου εντάσσεται και στα πέντε Επιστημονικά
Πεδία, όμως τα απαιτούμενα μαθήματα εξέτασης για εισδοχή στο συγκεκριμένο Τμήμα είναι
αποκλειστικά και μόνον εκείνα που καθορίζονται στο Πλαίσιο 11 του 1ου Επιστημονικού Πεδίου.
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26. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
* Mόνο για τελειοφοίτους και αποφοίτους Τεχνικών Σχολών
Α. Για σκοπούς πρόσβασης και απόλυσης
Κωδ.
Μαθήματα Πρόσβασης και Απόλυσης
1
Νέα Ελληνικά
4
Ιστορία
5
Λατινικά
6
Αγγλικά
7
Γαλλικά
8
Γερμανικά
9
Ιταλικά
10
Ισπανικά
11
Τουρκικά
15
Πληροφορική
19
Χημεία
21
Βιολογία
22
Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο
23
Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο
24
Πολιτική Οικονομία
25
Λογιστική
32
Πρακτική ∆οκιμασία
36
Αρχαία Ελληνικά
37
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
38
Φυσική
39
Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου
41
Ρωσικά
43
Μαθηματικά Κοινού Κορμού (Κ.Κ.)
45
Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου-Αρμονία
46
Γραφικές Τέχνες
47
Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών *
48
Μαθηματικά Θ. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών*
49
Μαθηματικά Π. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών *
50
Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών *
52
Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) *
Κωδ.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110 (25)

Κωδ.
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159 (24)

160

Τεχνολογία Ι, Θεωρητικής Κατεύθυνσης*
Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη
Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών
Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών
Μικροϋπολογιστές
Μηχανική και Κατασκευές
Γραφικές Τέχνες
∆ιακοσμητική
Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης
Λογιστική
Τεχνολογία ΙΙ, Θεωρητικής Κατεύθυνσης*
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
Τεχνολογία Αυτοκινήτων
Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων
Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ειδικότητα Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Μετρήσεις Ποσοτήτων
Αρχιτεκτονική ∆ημιουργία και Τεχνολογία
Τοπογραφία
Πολιτική Οικονομία
Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
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Κωδ.
200
201
202
203
204
205
206
207
208

Σχέδιο Ειδικότητας Θεωρητικής Κατεύθυνσης*
Μηχανολογικό Σχέδιο
Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων
Στατικό Σχέδιο
Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο
Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σχεδιάσεις
Σχέδιο Γραφικών Τεχνών
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Σχέδιο Μόδας
Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

Κωδ.
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης*
Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών
Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος
Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Μετρήσεις Ποσοτήτων
Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/∆ιακόσμηση
Τεχνολογία Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας
Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών
Τεχνολογία και Εργαστήρια ∆ιακοσμητικής
Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας
Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης
Λογιστική
Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραμματέων
Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών
Εισαγωγή στη Γεωργία - Λαχανοκομία
Τεχνολογία Κομμωτικής

Κωδ.
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

Τεχνολογία ΙΙ, Πρακτικής Κατεύθυνσης*
Μηχανουργική Τεχνολογία
Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρολογικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ξενοδ.
Τεχνολογία Αυτοκινήτων
Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων
Τεχνολογία ∆ικύκλων και Μηχανών Σκαφών
Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
∆ομικά Υλικά και Κτιριακά ΄Εργα
Γεμολογία
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων
Τεχνική Πωλήσεων
∆ακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης
Τεχνολογία Ανθοκομία - Κηποτεχνία
Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής

Κωδ.
350
351
352
353
354
355
356
357
358

Σχέδιο Ειδικότητας, Πρακτικής Κατεύθυνσης*
Μηχανολογικό Σχέδιο
Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών
Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων
Στατικό Σχέδιο
Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών
Σχέδιο Γραφικών Τεχνών
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Σχέδιο Μόδας
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Β. Μόνο για σκοπούς Απόλυσης
Κωδ.
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Μαθήματα Απόλυσης
Αγγλικά 2ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) *
Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών *
Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
Οικονομικά Μαθηματικά
Οικογενειακή Αγωγή
Πρακτική Γραφείου
Τεχνική Πωλήσεων
Θέματα Τέχνης
∆ίκτυα-CISCO
∆ακτυλογραφία – Γραφειακά
Στενογραφία
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία
Θέματα Μουσικής

Γ. Μόνο για σκοπούς Πρόσβασης στις ∆ραματικές Σχολές
Κωδ.
80
81

Μάθημα
Έκθεση Ιδεών για τις ∆ραματικές Σχολές
Προφορική ∆ραματικής

* Mόνο για τελειοφοίτους και αποφοίτους Τεχνικών Σχολών
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27. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Η αρμόδια αρχή, ασκώντας την εξουσία που της δίνει ο περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων
Νόμος, καθορίζει τα Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου στα οποία προσφέρονται θέσεις ως
υπεράριθμες, σε τελειόφοιτους και απόφοιτους δημόσιων Τεχνικών Σχολών (ποσοστό 10%) και σε
τελειόφοιτους και απόφοιτους δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών
(ποσοστό 3%). Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (εξέταση
σε απαιτούμενα μαθήματα) για κάθε Τμήμα και να έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστο το 70% του «Γενικού
Βαθμού Κατάταξης» του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους.
27.1 Για τελειόφοιτους και απόφοιτους δημόσιων Τεχνικών Σχολών (Ποσοστό 10%)
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κωδικός
Τμήματος
8321
8322

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κωδικός
Τμήματος
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8421
8423
8425
8426
8427
8428
8429

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κωδικός
Τμήματος
8521
8522
8524
8525
8526
8527
8302
8303
8305

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗ (∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)
ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΞΙΚ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ)
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ)
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27.2 Για τελειόφοιτους και απόφοιτους δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών
Τεχνικών Σχολών (3%)
Το ποσοστό ισχύει για όλα τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών σε ΑΑΕΙ της Κύπρου.
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κωδικός
Τμήματος
9101
9102
9103
9104
9105
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9115
9116

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ)
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κωδικός
Τμήματος
9201
9202
9204
9205
9206
9207
9331
9111
9112

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδικός
Τμήματος
9331
9332
9111
9112
9321
9322

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
BIOΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΙ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
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4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κωδικός
Τμήματος
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9111
9112
9421
9423
9425
9426
9427
9428
9429

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κωδικός
Τμήματος
9502
9503
9504
9505
9111
9112
9521
9522
9524
9525
9526
9527
9302
9303
9305

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (∆ΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗ (∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)
ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΞΙΚ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ)
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ)
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ
∆ΙΚΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ)
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28. ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ
Με απόφαση του Υπουργείου Άμυνας, δύναται να προσφέρεται αριθμός θέσεων σε απόφοιτους και
τελειόφοιτους δημόσιων Τεχνικών Σχολών, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Τμήμα Όπλων (Κωδ.
Τμήμ. 8201). Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο
συγκεκριμένο Τμήμα και να έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστο το 70% του «Γενικού Βαθμού Κατάταξης»
του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα αυτό.
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29. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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19/5/2015

1/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ (32) (**)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ (32) (**)

27/5/2015

3/6/2015

10/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ (32) (**)

ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τ.Σ.
(205, 356) 3 ώρες (*)

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
(200-204, 208) 2,5 ώρες (*)
(207) 3 ώρες (*)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(24, 159) 8:00 – 11:00

Τετάρτη

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
(11) 3 ώρες και 15 λεπτά (*)

ΡΩΣΙΚΑ
(41) 3 ώρες και 15 λεπτά (*)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
(250-257, 260-266) 8:00 – 10:30
(258-259) 8:00 - 11:00

Τετάρτη

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
(8) 3 ώρες και 15 λεπτά (*)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
(15) 8:00 – 11:00

Τετάρτη

28/5/2015

4/6/2015

11/6/2015

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
(81) 8:00 – 13:00 (**)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

Πέμπτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι
(100-106, 109) 8:00 – 10:30
(107-108) 8:00 – 11:00

ΑΡΧΙΤΕΚΤ.–ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
(23) 8:00 – 11:00

Πέμπτη

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
(80) 2 ώρες (*)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ
(150-158, 160) 2,5 ώρες (*)

ΧΗΜΕΙΑ
(19) 8:00 – 11:00

Πέμπτη

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(36) 2,5 ώρες (*)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4ωρο Τ.Σ. (Π.Κ.)
(49) 8:00 – 11:00

21/5/2015

ΓΑΛΛΙΚΑ
(7) 3 ώρες και 15 λεπτά (*)

Πέμπτη
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(25, 110) 8:00 – 11:00

20/5/2015

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
(46) 8:00 – 11:00

Τετάρτη

22/5/2015

29/5/2015

5/6/2015

12/6/2015

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
(81) 8:00 – 13:00 (**)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
(5) 2 ώρες (*)

ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ.
(47) 8:00 – 11:00

(22) 8:00 – 11:30

ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Παρασκευή

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2ωρο Τ.Σ. (Π.Κ.)
(50) 8:00 – 11:00

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
(21) 8:00 – 11:00

Παρασκευή

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Σ. (Π.Κ.)
(350-355, 357) 2,5 ώρες (*)
(358) 3 ώρες (*)

ΑΓΓΛΙΚΑ
(6) 8:00 – 11:15

Παρασκευή

ΑΓΓΛΙΚΑ 4ωρο Τ.Σ.
(52) 3 ώρες και 15 λεπτά (*)

ΦΥΣΙΚΗ
(38) 8:00 – 11:00

Παρασκευή

Ο αριθμός που υπάρχει στην παρένθεση, δηλώνει τον κωδικό του κάθε μαθήματος.
(*) Η ακριβής ώρα εξέτασης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων αρχές Απριλίου 2015.
(**) Ο κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί με επιστολή για την ημέρα, ώρα και τόπο διεξαγωγής της εξέτασης, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
(300-310, 312-316) 2,5 ώρες (*)

9/6/2015

ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΣΧΕ∆ΙΟ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
(206) 8:00 – 10:30

Τρίτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
(39) 8:00 – 11:00

8/6/2015

2/6/2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(37) 8:00 – 11:00

Τρίτη

ΙΣΤΟΡΙΑ
(4) 8:00 – 11:00

∆ευτέρα

∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΡΓΙΑ

∆ευτέρα

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
(10) 3 ώρες και 15 λεπτά (*)

ΙΤΑΛΙΚΑ
(9) 3 ώρες και 15 λεπτά (*)

26/5/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
(311) 2,5 ώρες (*)

Τρίτη

ΑΡΜΟΝΙΑ - ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
(45) 8:00 – 13:00

Τρίτη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4ωρο Τ.Σ.(Θ.Κ.)
(48) 8:00 – 11:00

25/5/2015

18/5/2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Κ.
(43) 8:00 – 11:00

∆ευτέρα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(1) 8:00 – 11:00

∆ευτέρα

(ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ∆ΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
ΜΕΡΟΣ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (για μη Κύπριους)*
2. ΕΠΩΝΥΜΟ*
3. ΟΝΟΜΑ*
(στην ονομαστική)
4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ*
(στην ονομαστική)
5. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ*
(στην ονομαστική)
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*
(Οδός και αριθμός)

Ταχ. Κώδικας

Δήμος / Κοινότητα

Επαρχ.

7. ΦΥΛΟ
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
9. ΤΗΛΕΦΩΝΟ *

ΚΙΝΗΤΟ:

ΣΤΑΘΕΡΟ:

10. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

.................................................................................................................................

11. ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
12. ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
........................................................

13. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
14. ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
15. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
16. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
(Για όσους είναι και υποψήφιοι στα ΑΑΕΙ Ελλάδας)
17. ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

17α. ΑΣΜ (Μόνο άρρενες υποψήφιοι)
17β. ΚΛΑΣΗ (έτος)
17γ. ΦΟΙΤΩ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

................................................................................................................................

17δ. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
17ε. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
17στ. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

.................................................................................................................................

18. ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
19. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ:

ΔΡΟΜΟΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Σημείωση: Τα στοιχεία που σημειώνονται με * χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες των Εξετάσεων και σε περίπτωση επιτυχίας, κοινοποιούνται στο ΑΑΕΙ στο
οποίο έχετε εξασφαλίσει θέση.

Υπογραφή υποψηφίου: ……………………………………………….
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Ημερομηνία: ………….....……....

ΑΙΤΗΣΗ/ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
ΜΕΡΟΣ B΄ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
1) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ)
Πρέπει απαραίτητα να γράφεται ο κωδικός και το πλήρες όνομα του κάθε Μαθήματος.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

2) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Πρέπει απαραίτητα να γράφεται ο κωδικός και το πλήρες όνομα του κάθε Μαθήματος.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: …………………………………….

3) ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Πρέπει απαραίτητα να γράφεται ο κωδικός και το πλήρες όνομα του κάθε Τμήματος.
ΣΕΙΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
>20

Για περισσότερες από 20 επιλογές να συμπληρωθεί επιπρόσθετο Δελτίο Επιλογών Τμημάτων/Σχολών
(μόνον το ΜΕΡΟΣ Β΄)

Επισημαίνεται ότι επιλέγονται Τμήματα/Σχολές βάσει των μαθημάτων που έχουν επιλεγεί για σκοπούς πρόσβασης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ……………….
Υπογραφή υποψηφίου: ……………………………………………….
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Ημερομηνία: ………..…...……....

ΑΙΤΗΣΗ/ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι:

•

Δεν έχω υποβάλει αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μου άλλη Αίτηση / Μηχανογραφικό για
συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015.

•
•
•

Βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων που συμπλήρωσα.
Κατανοώ ότι δε μπορεί να μου δοθεί θέση σε Τμήμα/Σχολή που δεν έχω επιλέξει.
Κατανοώ ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων είναι αναγκαίο να διαγράψει (ακυρώσει) από την Αίτηση / Μηχανογραφικό Δελτίο
μου όσες επιλογές είναι λανθασμένες και δε συνάδουν με τα μαθήματα επιλογής μου για σκοπούς πρόσβασης.

Ο/Η δηλών/ούσα υποψήφιος/α ............................................................................
(υπογραφή)
.................................................../ 2015
(ημερομηνία)

ΠΡΟΣΟΧΗ
(μόνο για τους τελειόφοιτους Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης)
Το ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ βεβαιώνει τη σωστή συμπλήρωση των ζητουμένων
στοιχείων και ιδιαίτερα των προτιμήσεων του υποψηφίου.
…………………………………………./ 2015
(ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή)
Για το ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
………………………………………………
(υπογραφή και σφραγίδα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τόσο ο Υπεύθυνος του Κέντρου, όσο και ο/η δηλών/ούσα υποψήφιος/α υπογράφουν μόνο το αντίγραφο που
εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, το οποίο είναι και η μόνη έγκυρη και επίσημη Αίτηση/Μηχανογραφικό Δελτίο που λαμβάνεται υπόψη. Οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της Aίτησης βαρύνουν τον αιτητή.
Αιτήσεις που αποστέλλονται από το εξωτερικό: Η Υπηρεσία Εξετάσεων παραλαμβάνει ταχυδρομικά τις έντυπες Aιτήσεις
που αποστέλλονται από το εξωτερικό. Τελευταία ημερομηνία αποστολής Aιτήσεων από το εξωτερικό είναι η 5η Μαρτίου
2015 (ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου). Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να αποστείλει και με τηλεομοιότυπο
(0035722427562) στην Υπηρεσία Εξετάσεων την Aίτησή του μέχρι και την 6η Μαρτίου 2015.

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
Τηλέφωνο:
Τηλεομοιότυπο:

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπηρεσία Εξετάσεων
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη
Ακρόπολη 1434 Λευκωσία
http://www.moec.gov.cy/ypexams
yp_exetaseon@moec.gov.cy
22806360
22427562
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Παράγραφος 1: Εάν είσαι Κύπριος υπήκοος αναγράφεις τον αριθμό Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην
περίπτωση που δεν είσαι Κύπριος υπ ήκοος, αλλά πολίτης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκης Ένωσης αναγράφεις τον αριθμό
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σου. Αν είσαι πολίτης τρίτων χωρών αναγράφεις τον αριθμό Ταυτότητας Αλλοδαπού ή τον αριθμό Διαβατηρίου σου.
Παράγραφοι 2,3,4 και 5: Αναγράφεις με ευανάγνωστα, κεφαλαία γράμματα τα προσωπικά σου στοιχεία όπως φαίνονται
ή θα φαίνονται στο Απολυτήριο και στο Δελτίο Ταυτότητας, ή στο Διαβατήριό σου.
Παράγραφος 6: Αναγράφεις με σωστά, ευανάγνωστα, κεφαλαία γράμματα στην Ελληνική γλώσσα τη διεύθυνσή σου.
Επαρχία: 1 Λευκωσία, 2 Κερύνεια, 3 Αμμόχωστος, 4 Λάρνακα, 5 Λεμεσός, 6 Πάφος, 7 Ελλάδα, 8 Άλλη.
Παράγραφος 7: Αναγράφεις τον αριθμό 1 (για άρρενες) ή τον αριθμό 2 (για θήλεις).
Παράγραφος 8: Αναγράφεις την ημερομηνία γέννησης, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:
Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαρτίου 1997

0

5

0

3

1

9

9

Α
Μ

7

Παράγραφος 10: Αναγράφεις το όνομα του σχολείου σου, όπως φαίνεται ή θα φαίνεται στο Απολυτήριό σου.
Παράγραφος 11: Αναγράφεις τον κατάλληλο αριθμό όπως καθορίζεται π ιο κάτω κατά π ερίπτωση:

Η
Θ

1 Απόφοιτος Ενιαίου Λυκείου

5 Απόφοιτος Εσπερινής Τεχνικής Σχολής

6 Απόφοιτος Ιδιωτικού Σχολείου που συμμετέχει
στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς απόλυσης

2 Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής, Ειδίκευση Ξενοδοχειακών
3 Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής, Άλλη Ειδίκευση
4 Απόφοιτος Εσπερινού Γυμνασίου

7 Απόφοιτος Ιδιωτικού Σχολείου

Η
Ο

8 Απόφοιτος Άλλου Σχολείου (π.χ. Λ.Ε.Μ.)

Παράγραφος 12: Αναγράφεις το έτος κατά το οποίο αποφοίτησες ή θα αποφοιτήσεις.

Παράγραφος 13: Αν είσαι απόφοιτος αναγράφεις το βαθμό του Απολυτηρίου σου σε εικοσάβαθμη κλίμακα, όπως
φαίνεται στο παράδειγμα: 18 και 3/14, 1 8 0 3 1 4

Β

Αν ο βαθμός του Απολυτηρίου σου δεν είναι σε εικοσάβαθμη κλίμακα τότε τον αναγράφεις δίπλα από τα τετράγωνα.
Παράγραφος 14: Αναγράφεις τον αριθμό της επαρχίας στην οποία επιθυμείς να εξεταστείς: Λευκωσία: 1, Αμμόχωστος: 3,
Λάρνακα: 4, Λεμεσός: 5 και Πάφος: 6.
Παράγραφος 15: Αν είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες και προτίθεσαι να ζητήσεις διευκολύνσεις κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις σημείωσε √. Μαζί με την Αίτηση / Μηχανογραφικό Δελτίο πρέπ ει να συμπληρώσεις και την ειδική έντυπη αίτηση, υποβάλλοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά προς την Υπηρεσία Εξετάσεων.
Παράγραφος 16: Συμπληρώνεις το πεδίο αυτό μόνο αν θα είσαι υποψήφιος και για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Με αυτό εξουσιοδοτείς την Υπηρεσία Εξετάσεων να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σου στοιχεία, που βρίσκονται στο Αρχείο Πληθυσμού
και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την έκδοση Βεβαίωσης Υπηκοότητας / Καταγωγής, η οποία
είναι απ αραίτητη για την υποβολή αίτησης για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας.
Παράγραφος 17: Συμπληρώνεις τα πεδία 17α μέχρι 17στ αν είσαι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας και
επιπλέον υποβάλλεις αντίγραφο της αίτησης στο Υπουργείο Άμυνας μαζί με τα αναγκαία πιστοποιητικά.
Παράγραφος 18: Σημειώνεις √, αν επιθυμείς να είσαι υποψήφιος των Δραματικών Σχολών. Πρέπει να συμπληρώσεις, επιπρόσθετα, την ειδική έντυπη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας.
Παράγραφος 19: Οι υπ οψήφιοι που έχουν επ ιλέξει την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας και εξετάζονται σε αγωνίσματα στίβου (δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία) αθλοπαιδιές και γυμναστική, δικαιούνται να αντικαταστήσουν το αγώνισμα του δρόμου με το αγώνισμα της κολύμβησης. Να σημειώσεις √ στο αγώνισμα που επιθυμείς να εξεταστείς, δρόμο ή
κολύμβηση.
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μαθήματα Πρόσβασης και Απόλυσης
Κωδ.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
15
19
21
22
23
24
25
32
36
37
38
39
41
43
45
46
47
48
49
50
52

Πρ

Απ

Νέα Ελληνικά
Ιστορία
Λατινικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Ισπανικά
Τουρκικά
Πληροφορική
Χημεία
Βιολογία
Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο
Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο
Πολιτική Οικονομία
Λογιστική
Πρακτική Δοκιμασία (μόνο Πρ.)
Αρχαία Ελληνικά
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Φυσική
Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου
Ρωσικά
Μαθηματικά Κοινού Κορμού (Κ.Κ.)
Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου-Αρμονία (μόνο Πρ.)
Γραφικές Τέχνες
Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών *
Μαθηματικά Θ. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών *
Μαθηματικά Π. Κ. 4ωρο Τεχνικών Σχολών *
Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών *
Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών (μόνο Ξενοδοχ.) *

Τεχνολογία Ι, Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
100 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη
101 Τεχνολογία Ηλεκτρ. Εγκατ. και Ηλεκτροτ. Εφαρμογών
102 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος
103 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
104 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών
105 Μικροϋπολογιστές
106 Μηχανική και Κατασκευές
107 Γραφικές Τέχνες
108 Διακοσμητική
109
Τεχνολογία Παραγ. και Προώθησης Ειδών Ένδυσης
110 (25) Λογιστική

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

Β

Πρ

Απ

Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
Τεχνολογία Ηλεκτρικ. Εγκαταστ. και Ηλεκτροτεχ. Εφαρμογών
Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος
Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Μετρήσεις Ποσοτήτων
Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/Διακόσμηση
Τεχνολογία Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας
Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών
Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής
Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας
Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης
Λογιστική
Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραμματέων
Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών
Εισαγωγή στη Γεωργία και Λαχανοκομία
Τεχνολογία Κομμωτικής

Τεχνολογία ΙΙ, Πρακτικής Κατεύθυνσης *
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

Μηχανουργική Τεχνολογία
Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ.
Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
Τεχνολ. και Εργαστ. Ηλεκτρολογ./Ηλεκτρον. Εξοπλ. Ξενοδ.
Τεχνολογία Αυτοκινήτων
Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων
Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών
Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα
Γεμολογία
Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλ. Ξενοδοχ.
Τεχνική Πωλήσεων
Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης
Τεχνολογία Ανθοκομία-Κηποτεχνία
Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής

350
351
352
353
354
355
356
357
358

Σχέδιο Ειδικότητας Πρακτικής Κατεύθυνσης *
Μηχανολογικό Σχέδιο
Μηχανολ. Σχέδιο Υδραυλ. Θερμικών και Ψυκτικών Συστημ.
Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών
Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρον. Σχέδιο Αυτοκινήτων
Στατικό Σχέδιο
Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών
Σχέδιο Γραφικών Τεχνών
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Σχέδιο Μόδας

Α
Μ

Η
Θ

Η
Ο

Τεχνολογία ΙΙ, Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων
152 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων
153 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
154 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
156 Μετρήσεις Ποσοτήτων
157 Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία
158 Τοπογραφία
159 (24) Πολιτική Οικονομία
160 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
Σχέδιο Ειδικότητας Θεωρητικής Κατεύθυνσης *
200 Μηχανολογικό Σχέδιο
201 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολ./Ηλεκτρ. Σχέδιο Αυτοκινήτων
202 Στατικό Σχέδιο
203 Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο
204 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σχεδιάσεις
205 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών
206 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
207 Σχέδιο Μόδας
208 Μηχαν. Σχέδιο Υδραυλ., Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων

Κωδ Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης *

Μαθήματα μόνο Απόλυσης
Κωδ.
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Απ
Αγγλικά 2ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) *
Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών *
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Οικονομικά Μαθηματικά
Οικογενειακή Αγωγή
Πρακτική Γραφείου
Τεχνική Πωλήσεων
Θέματα Τέχνης
Δίκτυα-CISCO
Δακτυλογραφία – Γραφειακά
Στενογραφία
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία
Θέματα Μουσικής

Σημείωση: * Μόνο για αποφοίτους Τεχνικών Σχολών
Σημειώνω √ στα τετραγωνάκια των μαθημάτων που επιθυμώ
να εξεταστώ για πρόσβαση (Πρ) και για απόλυση (Απ)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Ολικό Ποσό (αριθμός μαθημάτων πρόσβασης X €25)
Η εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας καθώς και η προφορική εξέταση
Δραματικών Σχολών υπολογίζονται ως 2 μαθήματα (2X€25)
Για εισαγωγή στις Δραματικές Σχολές απαιτείται
64 και εξέταση στην ‘Εκθεση Ιδεών Δραματικής (€25) (Σύνολο 3Χ25= €75)

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ **
Κωδικός
A/A Τμήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1101
1102
1103
1104
1105
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1115
1116

15
16

1501
1502

Σειρά
Προτίμησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ***
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ***

Α
Μ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**
Κωδικός
A/A Τμήματος
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2101
2102
2104
2105
2106
2107
3101
1111
1112

26
27
28
29
30
31
32

2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507

Σειρά
Προτίμησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ***
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ***
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ***
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ***
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ***
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ***
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ***

Η
Θ

Η
Ο

Β

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

Κωδικός
A/A Τμήματος
33
34
35
36

3101
3102
1111
1112

37
38

3121
3122

39
40
41
42
43

3501
3502
3503
3504
3505

Σειρά
Προτίμησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ***
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ***
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ***
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ***
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ***
65

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**
A/A

Κωδικός
Τμήματος

44
45
46
47
48
49
50
51

4102
4103
4104
4105
4106
4107
1111
1112

52
53
54
55

4121
4123
4125
4126

56

4127

57

4128

58

4129

59
60
61
62
63
64

4601
4602
4603
4604
4605
4606

Σειρά
Προτίμησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ***
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ***
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ***
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ***
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ***
ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ***

Α
Μ

Η
Θ

Η
Ο

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ – ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

A/A

65
66
67
68
69
70

Κωδικός
Τμήματος

Β
5102
5103
5104
5105
1111
1112

71
72
73
74
75
76

5121
5122
5124
5125
5126
5127

77

5501

78
79
80

5302
5303
5305

Σειρά
Προτίμησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – TMHMA OIKONOMIKO***
ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΞΙΚ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη –
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ

** Για τα εξεταζόμενα μαθήματα και τις προϋποθέσεις πρόσβασης βλέπε Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2015
(Τόμος Α΄)
*** Στα Τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών μπορεί να μην66
υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η έντυπη Αίτηση/Μηχανογραφικό Δελτίο είναι αντίγραφο της ηλεκτρονικής Αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 (βλέπε Οδηγό
Παγκύπριων Εξετάσεων 2015, Τόμος Α΄).

• Στη σελίδα 1 της Αίτησης/Μηχανογραφικού Δελτίου αναγράφονται τα ατομικά σου στοιχεία και όλες οι άλλες απαιτούμενες πληροφορίες.
• Στη σελίδα 2 αναγράφονται οι επιλογές σου αναφορικά με τα μαθήματα απόλυσης, τα μαθήματα πρόσβασης και τα Τμήματα/Σχολές στα οποία
επιθυμείς να εισαχθείς κατά σειρά προτίμησης.

• Στη σελίδα 5 αναφέρονται τα εξεταζόμενα μαθήματα.
• Στις σελίδες 6 και 7 αναφέρονται ταξινομημένα κατά Επιστημονικό Πεδίο τα Προγράμματα Σπουδών των ΑΑΕΙ της Κύπρου και των Στρατιωτικών
Σχολών της Ελλάδας στα οποία ενδέχεται να προσφερθούν θέσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με το σύστημα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2015.

• Πριν συμπληρώσεις την Αίτηση/Μηχανογραφικό Δελτίο και για να βοηθηθείς στις επιλογές σου, φρόντισε να μελετήσεις προσεκτικά τις πληροφορίες και τις οδηγίες που ακολουθούν. Φρόντισε έγκαιρα να ενημερωθείς από το Σύμβουλο Καθηγητή του σχολείου σου ή την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τις προϋποθέσεις πρόσβασης που ισχύουν για το 2015,
καθώς και το περιεχόμενο και τις επαγγελματικές διεξόδους των Τμημάτων/Σχολών που επιθυμείς να δηλώσεις.

• Η Αίτηση/Μηχανογραφικό Δελτίο για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις υποβάλλεται προς την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού από 24 Φεβρουαρίου μέχρι 5 Μαρτίου 2015. Τροποποίηση της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο με επιστροφή και απόσυρση της
προηγούμενης και υποβολή νέας αίτησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Σε τέτοια περίπτωση, αν χρειαστεί, καταβάλλονται τα τέλη των
πρόσθετων μαθημάτων.

Α
Μ

• Μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη

υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος μέχρι τις 9/3/2015 από τον υποψήφιο, στην προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του. Η υποβολή ή τροποποίηση των εγκεκριμένων αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μόνο τη Δευτέρα 9/3/2015 μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00 από τον ίδιο τον υποψήφιο
ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ καμία υποβολή ή τροποποίηση Αιτήσεων.
Αιτήσεις και άλλες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Η
Θ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

• Μπορείς να επιλέξεις όσα Τμήματα/Σχολές των ΑΑΕΙ και των Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδας επιθυμείς, ακόμα και όλα, από αυτά που περιλαμ-

βάνονται σε ΕΝΑ ή ΔΥΟ το πολύ από τα πέντε Επιστημονικά Πεδία. Οι υποψήφιοι για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και
τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΣΥ) πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας αντίγραφο της Αίτησης/Μηχανογραφικού Δελτίου για
συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Η
Ο

• Οι αριθμητικές ενδείξεις (1, 2, 3 …) που θα σημειώσεις στη «σειρά προτίμησης» δεξιά από τα Τμήματα/Σχολές φανερώνουν τη σειρά προτίμησής
σου για την εισαγωγή σου σε κάθε μία από αυτές.

• Η σειρά των προτιμήσεών σου πρέπει να εκφράζει την πραγματική σου επιθυμία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δηλώσεις πρώτο το Τμήμα/Σχολή
στο οποίο πραγματικά επιθυμείς να εισαχθείς, δεύτερο εκείνο που έρχεται δεύτερο στις προτιμήσεις σου και ούτω καθεξής. Το Τμήμα/Σχολή που
θα σημειώσεις με αριθμό 1 θα είναι το Τμήμα/Σχολή που προτιμάς περισσότερο και κατόπιν το Τμήμα/Σχολή που θα σημειώσεις με αριθμό 2 θα
είναι το Τμήμα/Σχολή που προτιμάς αμέσως μετά και ούτω καθεξής.

Β

• Μπορείς να επιλέξεις τα Τμήματα/Σχολές με όποια σειρά επιθυμείς ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο περιλαμβάνονται. Αν για
παράδειγμα επιλέξεις Τμήματα/Σχολές από το 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, μπορείς να δηλώσεις ως πρώτη προτίμηση το Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου (ανήκει στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο) γράφοντας την ένδειξη 1 στο αντίστοιχο τετραγωνάκι δεξιά από το Τμήμα, και ως δεύτερη προτίμηση το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (ανήκει στο 2ο Επιστημονικό
Πεδίο) γράφοντας την ένδειξη 2 στο αντίστοιχο τετραγωνάκι δεξιά και ούτω καθεξής.

• Η αρίθμηση των προτιμήσεών σου πρέπει να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχεια ή διπλές καταχωρήσεις (π.χ. για σύνολο προτιμήσεων 5 Τμημάτων/Σχολών πρέπει να υπάρχουν γραμμένοι από μία φορά όλοι οι αριθμοί από 1 μέχρι 5).

• Αν δηλώσεις προτίμηση για το Τμήμα/Σχολή που περιλαμβάνεται και στα δύο Επιστημονικά Πεδία, το δηλώνεις ΜΟΝΟ μία φορά.
• Με τη Δήλωση Προτίμησης αποδέχεσαι ότι δεν μπορεί να σου δοθεί θέση σε Τμήμα/Σχολή για το οποίο δεν έχεις εκδηλώσει προτίμηση.
• Δεν μπορεί, επίσης, να σου δοθεί θέση σε Τμήμα/Σχολή στο οποίο τις θέσεις καταλαμβάνουν υποψήφιοι με ψηλότερο γενικό βαθμό κατάταξης.
• Αν με τη συνολική βαθμολογία που έχεις, εισάγεσαι σε περισσότερα από ένα Τμήματα/Σχολές, θα εισαχθείς σε αυτό που έχεις δηλώσει πρώτο στη
σειρά προτίμησής σου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Τελειόφοιτοι Ενιαίων Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών
Για να είσαι υποψήφιος για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 πρέπει να προσέλθεις για την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης/Μηχανογραφικού Δελτίου σου στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων/Μηχανογραφικών Δελτίων που εδρεύει στο σχολείο σου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2015, Τόμος Α΄, σελ. 2-7).
2. Απόφοιτοι Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι πλήρους κύκλου σπουδών Ιδιωτικών Σχολείων (ίδιου ή
παρόμοιου τύπου) και Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών
Οι αιτήσεις όλων των αποφοίτων καθώς και των τελειοφοίτων Ιδιωτικών Σχολείων, Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών θα υποβληθούν από την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015.
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 των υποψηφίων των πιο πάνω συγκεκριμένων κατηγοριών θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams/anakoinoseis), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy/anakoinoseis),
καθώς και στον ημερήσιο τύπο.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
1. Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου: .............................................................................................
2. Επώνυμο: …............................................................................................................................................
3. Όνομα: ........................................................ 4. Όνομα Πατέρα: ..............................................................
5.

∆ιεύθυνση: ..............................................................................................................................................

6.

Τηλέφωνα: Σταθερό: ................................................... Κινητό: ..............................................................

7.

Σχολείο φοίτησης/αποφοίτησης: ............................................................................................................

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία να είναι ακριβώς τα ίδια όπως θα εμφανίζονται στην Αίτηση/Μηχανογραφικό
∆ελτίο συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015.

8.

Πρόβλημα που αντιμετωπίζω: ………………………………….…......……...............................................
...……………………………………...……………………………………………………………………………

9.

∆ιευκολύνσεις που ζητώ να μου παραχωρηθούν κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2015:
α. Επιπρόσθετος χρόνος εξέτασης μέχρι 30 λεπτά
β. Ανάγνωση και απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσης
του εξεταστικού δοκιμίου
γ. Απαλλαγή από ορθογραφία, στίξη και γραμματική
δ. Μεταγραφέας
ε. Άλλη/ες διευκολύνσεις (διευκρινίστε)

….………………..............................................................................................................................................
..........………………………………………………………………………………………..………………………….
10. ∆ιευκολύνσεις που μου έχουν παραχωρηθεί στο παρελθόν:


Στο σχολείο φοίτησης/αποφοίτησης: ................................................................................................



Κατά τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων:
..................................................................................................................................................................

∆ικαιολογητικά που επισυνάπτω:
(Τα δικαιολογητικά αυτά δεν επιστρέφονται)

1. Έγκριση Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
2. Άλλο: α) ………………………………………………………..……………..
β) …………………………………………………………..…………..
γ) ………………………………………………………...………..……
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Υπογραφή: .........................................

Ημερομηνία: ………….…..…………….…

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.
2.

Για τελειόφοιτους μαθητές δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, η Αίτηση πρέπει να υποβληθεί και
ηλεκτρονικά κατά την υποβολή των αιτήσεων στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων που λειτουργούν στο
σχολείο τους από 24 Φεβρουαρίου μέχρι 5 Μαρτίου 2015.
Η Αίτηση αυτή υποβάλλεται προς την Υπηρεσία Εξετάσεων και αφορά μόνο διευκολύνσεις που μπορούν να
παραχωρηθούν κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015.
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ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Προς
Υπηρεσία Εξετάσεων
∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
1434 Λευκωσία

Αριθμός Αίτησης/Μηχανογραφικού
∆ελτίου:………………………………….

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Επώνυμο: ................................................................ Όνομα: ............................................................
Αρ. ∆ελτ. Ταυτότητας: .............................................. Ημερ. Γέννησης: .............................................
∆ιεύθυνση κατοικίας: .........................................................................................................................
Ταχ. Κωδ.: ……..…….… Επαρχία: .................................................. Τηλ.: ......................................
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:
Εκπλήρωση

Απαλλαγή

Στρατευμένος

Χρόνος απόλυσης ................

∆ήλωση προτίμησης:
η

η

(Σημειώστε δίπλα από κάθε επιλογή τη σειρά προτίμησής σας: 1 , 2 προτίμηση)

(α) Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας (θέση και υποτροφία)

.….....

(β) Σχολή Καρόλου Κουν (υποτροφία)

.….....

Υποβάλλω:
α) Πιστοποιημένο αντίγραφο Απολυτηρίου
ή
Βεβαίωση του ∆ιευθυντή ότι ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος
β) Αντίγραφο ∆ελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

Ημερομηνία: ......................................

Υπογραφή: .......................................

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. ∆υνατό να παραχωρηθεί μία θέση με υποτροφία του ΙΚΥΚ για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας
και μία υποτροφία του ΙΚΥΚ για τη Σχολή Καρόλου Κουν.
2. Όσον αφορά τη Σχολή Καρόλου Κουν, διευκρινίζεται ότι ο/η υποψήφιος/α που θα εξασφαλίσει την
υποτροφία του ΙΚΥΚ μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων των ∆ραματικών Σχολών, προκειμένου να γίνει
δεκτός/η στη Σχολή θα πρέπει να είναι απόφοιτος Λυκείου, μέχρι 25 ετών και να επιτύχει και σε εξετάσεις
που διενεργούνται από την ίδια τη Σχολή. Σημειώνεται, επίσης, ότι η φοίτηση στη Σχολή Καρόλου Κουν
απαιτεί και καταβολή διδάκτρων.
3. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι και των δύο πιο πάνω Σχολών είναι απαραίτητο να ενημερωθούν από τις
ίδιες τις Σχολές για τους κανόνες/προϋποθέσεις που διέπουν την εισδοχή σ’ αυτές πριν την υποβολή της
αίτησής τους.
4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επιπρόσθετα, να αποταθούν και στο ΙΚΥΚ για διερεύνηση των όρων
χορήγησης υποτροφίας.
5. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποταθούν στο ΙΚΥΚ για υποβολή σχετικής αίτησης για
χορήγηση της υποτροφίας βάσει των όρων και προϋποθέσεων που θέτει το ΙΚΥΚ.
6. Το συνολικό κόστος εξέτασης ανέρχεται στα 75 ευρώ.
ης
ης
7. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου 2015 στα Κέντρα
Συγκέντρωσης Αιτήσεων.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Τη συγκεκριμένη αίτηση μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι που έχουν επιλέξει την
εξέταση της Πρακτικής ∆οκιμασίας (εξετάζεται ΜΟΝΟ για σκοπούς πρόσβασης στα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και έχουν επιτυχίες στον αθλητισμό. Η
πριμοδότηση αφορά αθλήματα ή αγωνίσματα, ατομικά ή ομαδικά, τα οποία
περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα των τελευταίων ή/και επόμενων Ολυμπιακών
Αγώνων. Περισσότερες πληροφορίες για την παραχώρηση πριμοδότησης υπάρχουν στον
Α΄ τόμο του Οδηγού Παγκυπρίων Εξετάσεων 2015 (Σελ. 19-21)
ΕΠΙΘΕΤΟ: ………………………………….……….…….………..………………..….…..………...…
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………...……………………...….…………..…...
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ………………………………………...………………………....…………....……
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ….…………………………………………...…………………..………..………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ...…………………………………………...……….….………..…..….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: .….………………………………………….………..……..….….………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………….……………………….………………………….……………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 1. ……………………….….……....…

2. …………..…......…….………….…

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ………………….…………...….…………………….…………...…..…
ΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ: ….……………..….….….………….……

Η αίτηση πριμοδότησης και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (βλ. 2η σελίδα) θα πρέπει να
αποσταλούν διπλοσυστημένα, με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι τις 24 Απριλίου 2015,
στην πιο κάτω διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γραφείο Επιθεωρητών Φυσικής Αγωγής (γρ. 305 Α)
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη, Ακρόπολη
1434 Λευκωσία
∆ικαιολογητικά για βελτίωση πριμοδότησης από συμμετοχή σε αγώνες που θα διεξαχθούν
πέραν της προαναφερθείσας ημερομηνίας θα πρέπει να αποστέλλονται άμεσα στην πιο
πάνω διεύθυνση. Επιπρόσθετα, δικαιολογητικά βελτίωσης πριμοδότησης θα γίνονται δεκτά
και κατά την ημέρα εξέτασης του υποψηφίου στη γραμματεία της εξέτασης.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες στο τηλ. 22800764

…/2
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∆ικαιολογητικά που επισυνάπτονται:
1. Πρωτότυπη Βεβαίωση της αντίστοιχης ομοσπονδίας του αθλήματος
(ατομικού ή ομαδικού) που πιστοποιεί τη διάκριση με την ψηλότερη
πριμοδότηση. Στη βεβαίωση πρέπει, απαραιτήτως, να αναφέρονται:
ημερομηνία επίτευξης της διάκρισης και ηλικιακή κατηγορία στην οποία αυτή
επιτεύχθηκε. (Αφορά διακρίσεις στον εξωσχολικό αθλητισμό).
2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Φύλλων Αγώνων σε ατομικά ή
ομαδικά αθλήματα.
2.1 Όταν η διάκριση αφορά εξωσχολικά πρωταθλήματα αθλοπαιδιών, ο
υποψήφιος πρέπει να προσκομίζει τουλάχιστον τέσσερα φύλλα αγώνος στα
οποία να φαίνεται η συμμετοχή του.
2.2 Όταν η διάκριση αφορά Παγκύπρια Σχολικά πρωταθλήματα αθλοπαιδιών ο
υποψήφιος πρέπει να προσκομίζει τουλάχιστον τρία φωτοαντίγραφα φύλλων
αγώνων στα οποία να φαίνεται η συμμετοχή του.
2.3 Φύλλο Αγώνος ατομικού αγώνα/αγωνίσματος.
3. Πιστοποιημένο Φωτοαντίγραφο ∆ιπλώματος
διάκριση για την οποία διεκδικείται η πριμοδότηση.

που

πιστοποιεί

τη

4. Ιατρική Βεβαίωση δυνατότητας συμμετοχής στην εξέταση της Πρακτικής
∆οκιμασίας. Η εν λόγω βεβαίωση μπορεί να εξασφαλισθεί από ιδιώτη ή
κυβερνητικό γιατρό, παθολόγο ή καρδιολόγο.
ή
∆ελτίο Υγείας του ΚΟΑ (πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο)
ή
Σχολική Αθλητική Ταυτότητα (πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο)

Βεβαιώνω ότι όλα τα πιο πάνω είναι αληθή.

Ημερομηνία: ………………………….……

Υπογραφή: ……………..…………….……..

ΣΗΜ:
1.

Η εξέταση της Πρακτικής ∆οκιμασίας θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9, και 10 Ιουνίου 2015.

2.

Ο χώρος εξέτασης και η ακριβής μέρα και ώρα εξέτασης για κάθε υποψήφιο θα ανακοινωθούν
μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων, καθώς επίσης και με ατομική επιστολή που θα
αποσταλεί σε όλους τους υποψηφίους μέχρι τις αρχές Μαΐου 2015.

3.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συμμετάσχει στην εξέταση, η βαθμολογία που θα εξασφαλίσει
∆ΕΝ μπορεί να ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο.
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ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Εγώ, ο/η πιο κάτω υποφαινόμενος/η …………...................................................,
(Α.∆.Τ.

......................),

με

την

παρούσα

εξουσιοδοτώ

τον/την

............................................................., (Α.∆.Τ. ....................) όπως, εκ μέρους
μου και για λογαριασμό μου, υποβάλει Αίτηση για να παρακαθήσω στις
Παγκύπριες Εξετάσεις 2015.

Ο/Η
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Ημερομηνία: ........................

.............................................
(Ονοματεπώνυμο)
............................................
(Υπογραφή)

Πιστοποίηση:
∆ιευθυντής του Λυκείου/Τεχνικής Σχολής (για τελειόφοιτος υποψήφιους):
……………………………………………………………………………..…………….
Κοινοτάρχης ή πιστοποιών υπάλληλος (για απόφοιτους υποψήφιους):
.............................................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προνοεί ο περί διεξαγωγής
των Παγκύπριων Εξετάσεων νόμος του 2006-2007.
ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΘΕΣΗΣ
Ζητείται από τους υποψηφίους, όπως στην καθορισμένη ημερομηνία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
(που ανακοινώνεται μαζί με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων) υποβάλουν ηλεκτρονικά
Αίτηση για κράτηση θέσης. Υποψήφιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν υποβάλει
ηλεκτρονικά την αίτηση, θεωρείται πως δεν αποδέχεται την προσφορά της θέσης.
ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ
Για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν
λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση κρατείται για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος
που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά.
Η κράτηση θέσης γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης (ορίζοντας το ακαδημαϊκό έτος που θα
φοιτήσει ο φοιτητής) με το οποίο ζητείται να κρατηθεί η θέση για το Ακαδημαϊκό Έτος που αρχίζει μετά
την απόλυση από την Εθνική Φρουρά. Για την εγγραφή μετά την απόλυση από την Εθνική Φρουρά, θα
πρέπει να κατατεθεί, εκτός από τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημη βεβαίωση στην οποία να
αναφέρεται η ημερομηνία κατάταξης στην Εθνική Φρουρά και η ημερομηνία απόλυσης.
Σημειώνεται πως όσοι δε ζητήσουν εμπρόθεσμα να τους κρατηθεί η θέση, θα την απολέσουν.
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Οι κενές θέσεις που δημιουργούνται μετά την ολοκλήρωση των κατανομών σύμφωνα με το νόμο των
Παγκύπριων Εξετάσεων (και πριν την εγγραφή των φοιτητών), συμπληρώνονται με διαδικασία που
αποφασίζει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου.
Τυχόν κενές θέσεις που απομένουν μετά την εγγραφή των φοιτητών, συμπληρώνονται με βάση τη
διαδικασία μετεγγραφών η οποία ενεργοποιείται κάθε Φθινόπωρο και Άνοιξη.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16
(Αφορά υποψήφιους που διεκδικούν θέση βάσει των Παγκύπριων Εξετάσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού)
Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% κατανέμεται σε υποψηφίους που
ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ημερομηνία που καθορίζεται με την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τα
ειδικά κριτήρια μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/fmweb.
Νοείται ότι, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 80% του
γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στο Τμήμα προτίμησης των εν
λόγω δικαιούχων και θα πρέπει επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για το Τμήμα αυτό.
Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι υπεράριθμες θέσεις με την πρώτη κατανομή, η διαδικασία θα
επεκτείνεται και σε δεύτερη κατανομή.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Όσοι εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει, μετά τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων
Εξετάσεων, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση κράτησης θέσης.
Την εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων οι νέοι φοιτητές, οι οποίοι θα φοιτήσουν τη συγκεκριμένη
χρονιά, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό Έντυπο Εγγραφής Φοιτητή και να το παραδώσουν στην
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μαζί με το αντίγραφο απολυτηρίου Μέσης Παιδείας και
αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας.
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Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο, με έδρα τη Λεμεσό, που
ιδρύθηκε με Νόμο του Κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβρη του
2007. Το Πανεπιστήμιο, πέραν των προπτυχιακών προγραμμάτων, προσφέρει σήμερα και σημαντικό αριθμό
μεταπτυχιακών προγραμμάτων επιπέδου μάστερ και διδακτορικού σε όλα τα Τμήματά του.
Ο συναγωνισμός για εξασφάλιση θέσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, ήδη από τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας του, πολύ έντονος: η αναλογία υποψηφίων - εισαγομένων είναι γύρω στο 10 προς 1.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο
ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλη
οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση.
Με τον προσανατολισμό του προς την εφαρμοσμένη έρευνα, φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της
πολιτείας και της κοινωνίας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που τις απασχολούν σε όλους τους τομείς της
επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό. Με τη λειτουργία του συμπληρώνει
κενά που ακόμη υπάρχουν στο τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο.
ΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Σύστημα Σπουδών
Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα και ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου
σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Η διάρκεια σπουδών μπορεί να παραταθεί μέχρι και δώδεκα εξάμηνα. Τα
Προγράμματα Σπουδών βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System), γνωστό ως ECTS. Ένα ECTS
αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του διδασκόμενου. Το σύνολο του φόρτου εργασίας του διδασκόμενου
για ένα προπτυχιακό πρόγραμμα (τετραετές) είναι 6.000-7.200 ώρες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι
υποχρεωτική και συνεχής.
Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 ECTS, όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα
Σπουδών κάθε Τμήματος. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι πέντε
μαθήματα ελεύθερης επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας του φοιτητή, από διαφορετικές Σχολές.
Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν κατευθύνσεις, τις οποίες καλούνται να επιλέξουν οι
φοιτητές από το 2ο μέχρι το 4ο εξάμηνο. Ορισμένα Τμήματα έχουν περιορισμούς στις θέσεις φοίτησης σε μια
κατεύθυνση και θέτουν κριτήρια προτεραιότητας. Μια κατεύθυνση ενεργοποιείται αν την επιλέξουν
τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές.
Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική (όπως καθορίζονται
από το Σύνταγμα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας).
Ξένες Γλώσσες
Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μαθήματα για την εκμάθηση
μίας ξένης γλώσσας, τα οποία αποτιμώνται με ECTS. Η επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα της ξένης
γλώσσας καταγράφεται στο ατομικό αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας και συνυπολογίζεται στο γενικό
βαθμό. Όλα τα μαθήματα γλώσσας προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου.
∆ίδακτρα
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1,700 ανά εξάμηνο για τους Κύπριους φοιτητές και τους φοιτητές που
είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταβάλλονται από την Κυπριακή
∆ημοκρατία. Τα δίδακτρα για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ε.Ε. είναι
€3,400 ανά εξάμηνο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν έξι Σχολές, που περιλαμβάνουν συνολικά
έντεκα Τμήματα και ένα Ινστιτούτο, ενώ λειτουργεί και ανεξάρτητο Κέντρο Γλωσσών:
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•
•
•
•
•
•

η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος, με δύο Τμήματα
η Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονομίας, με δύο Τμήματα
η Σχολή Επιστημών Υγείας, με δύο Τμήματα και ένα Ινστιτούτο
η Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, με ένα Τμήμα
η Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με ένα Τμήμα
η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, με τρία Τμήματα

ΣΧΟΛΗ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΠΤΥΧΙΟ

Τμήμα Γεωπονικών
Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και
Επιστήμης Τροφίμων

Τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος
Τμήμα ∆ιοίκησης
Ξενοδοχείων και
Τουρισμού

Γεωπονικών Επιστημών
Κατευθύνσεις:
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής
Παραγωγής
- Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
Κατευθύνσεις:
- ∆ιοίκηση Ξενοδοχείων
- ∆ιοίκηση Τουρισμού
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και
Ναυτιλίας

Τμήμα Εμπορίου
Χρηματοοικονομικών και
Κατευθύνσεις:
Ναυτιλίας
- Χρηματοοικονομικά
- Ναυτιλιακά

∆ιοίκηση (∆ιατμηματικό)
Κατευθύνσεις:
- Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
- ∆ιοίκηση Ενεργειακών Πόρων
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Νοσηλευτικής

Νοσηλευτικής

Τμήμα Επιστημών
Αποκατάστασης

Επιστημών Αποκατάστασης
Κατευθύνσεις:
-Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Τμήμα Επικοινωνίας και
Σπουδών ∆ιαδικτύου

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Θεματικές περιοχές έμφασης:
- Πολιτική επικοινωνία
- Δημοσιογραφία
- Εφαρμοσμένη Επικοινωνία
- Τεχνολογία, Κουλτούρα και Κοινωνία
- Διαχείριση Πληροφορίας

ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

Τμήμα Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
Κατευθύνσεις:
- Πολυμέσων
- Γραφικών Τεχνών
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ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και
Πληροφορικής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών και Επιστήμης
και Μηχανικής Υλικών

Μηχανολόγων Μηχανικών και
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής

Κατευθύνσεις:
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Μηχανικών Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών
Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής

Πολιτικών Μηχανικών
Τοπογράφων Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Ακολουθεί περίληψη των βασικών στόχων του κάθε Tμήματος σε σχέση με τις προπτυχιακές
σπουδές. Περισσότερες πληροφορίες και περιγραφή προγραμμάτων σπουδών μπορούν να
αναζητηθούν στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών http://www.cut.ac.cy.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κύριος στόχος του Τμήματος είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη και προώθηση του τομέα της
βιο-οικονομίας στην Κύπρο, με την παραγωγή (μέσω της έρευνας) και διάδοση (μέσω της
εκπαίδευσης) της απαραίτητης επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
Το Τμήμα προσφέρει πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: α) Επιστήμης και
Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής, β) Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας και γ) Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων. Και στις τρεις αυτές κατευθύνσεις, τόσο το πρόγραμμα σπουδών όσο και η έρευνα δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στις νέες επιστημονικές μεθόδους και τεχνολογικές εφαρμογές, που θεωρούνται
απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση της Κυπριακής γεωργίας και
βιομηχανίας τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο Τμήμα επικεντρώνει τη διδακτική και ερευνητική του
δραστηριότητα στον τομέα της Βιοτεχνολογίας και των πολλαπλών εφαρμογών της στη φυτική και
ζωική παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων.
Η κατανομή των φοιτητών στις τρεις κατευθύνσεις γίνεται με βάση την προτίμηση των φοιτητών και
ακαδημαϊκά κριτήρια που αφορούν στην επίδοση τους σε συγκεκριμένα μαθήματα που θεωρούνται
πολύ σημαντικά για την κάθε κατεύθυνση. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στον Οδηγό
Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Προοπτικές Απασχόλησης: Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η προετοιμασία των φοιτητών
για επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο στο δημόσιο τομέα της Κύπρου (π.χ. Υπουργείο Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Οργανισμός
Γεωργικής Ασφάλισης, Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, το Κεντρικό Χημείο του Κράτους κ.α.) όσο
και στον ιδιωτικό (μεγάλα αγροκτήματα, θερμοκηπιακές/φυτωριακές μονάδες, μονάδες ανθοκομίας και
αρχιτεκτονικής τοπίου/κήπων, εταιρείες γεωργικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων,
φυτοπροστασίας, σποροπαραγωγής, συμβούλια παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων,
μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, βιομηχανίες τροφίμων, οινοβιομηχανίες και
περιφερειακά οινοποιεία, βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου
τροφίμων κα.).
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί διεθνώς ως ένα αναγνωρισμένο
κέντρο μάθησης και έρευνας στον τομέα της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
παρέχοντας εκπαίδευση και αναπτύσσοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο σχετικό
επιστημονικό πεδίο. Οι κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι: α) Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και
μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή γνώση, εμπειρία και επαγγελματική ανάπτυξη στην Περιβαλλοντική
Επιστήμη και Τεχνολογία, β) Να αναπτύξει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα υψηλής στάθμης σε
περιβαλλοντικά θέματα, γ) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που να στοχεύουν στην επίλυση
περιβαλλοντικών προβλημάτων στην πράξη, δ) Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία
και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, και ε) Να αναπτύξει στενή
συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα περιβάλλοντος .
Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική
υποδομή και υπόβαθρο γνώσεων που θα τους επιτρέπει να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, στην
έρευνα, στο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, κλπ, όπως και ως επιθεωρητές/ελεγκτές
περιβάλλοντος), στον ιδιωτικό τομέα (διεξαγωγή περιβαλλοντικών μελετών προστασίας και
διαχείρισης του περιβάλλοντος, κατασκευή περιβαλλοντικών έργων) και στην υλοποίηση
ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών προγραμμάτων σε θέματα περιβάλλοντος.

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σκοπός του Τμήματος είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και διάδοση των επιστημονικών γνώσεων και
αξιών πάνω στις οποίες εδράζονται τα ξενοδοχειακά και τουριστικά επαγγέλματα και η εκπαίδευση
επιστημόνων υψηλής στάθμης που θα μπορούν να υπηρετήσουν τη συγκεκριμένη βιομηχανία αλλά
και τον πολιτισμό και την κοινωνία της Κύπρου.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει μια σφαιρική γνώση των θεμάτων και λειτουργιών
της βιομηχανίας ώστε οι φοιτητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους μελλοντικούς
επαγγελματικούς τους στόχους να μπορούν να επιλέξουν ειδικότητα στη ∆ιοίκηση Ξενοδοχείων ή στη
∆ιοίκηση Τουρισμού.
Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως επιτελικά και
διευθυντικά στελέχη στη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία. Με την περάτωση των σπουδών
τους θα έχουν την δυνατότητα να εκπονούν στρατηγικά και λειτουργικά σχέδια, και να σχεδιάζουν
καινοτόμες ταξιδιωτικές εμπειρίες για ένα μεγάλο φάσμα τουριστικών αγορών. Επιπρόσθετα, έχοντας
εκτεταμένη επιστημονική κατάρτιση στον ευρύτερο τομέα της διοικητικής επιστήμης θα έχουν την
δυνατότητα να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Το Τμήμα προσδοκεί να συνδεθεί με τη βιομηχανία εμπορίου, χρηματοοικονομικών και ναυτιλίας και
να προσφέρει την κατάλληλη προετοιμασία στους απόφοιτούς του για εργοδότηση σε αυτές τις
βιομηχανίες. Το πτυχίο του Τμήματος προσφέρει επίσης μια γερή βάση σε όσους απόφοιτους θέλουν
να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά,
ναυτιλιακά και άλλους κλάδους στα Οικονομικά και ∆ιοίκηση. Το πτυχίο του Τμήματος χωρίζεται σε
δύο κατευθύνσεις: Χρηματοοικονομικά ή Ναυτιλιακά.
Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν
επαγγελματικά σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (τράπεζες, χρηματιστηριακούς οίκους κτλ.),
ναυτιλιακές εταιρείες και γενικά σε θέσεις όπου απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, στον ιδιωτικό (ως
αυτοεργοδοτούμενος επιχειρηματίας) ή στο δημόσιο τομέα.
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∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονομίας τo Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας και το
Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, προσφέρουν ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα σπουδών στη
∆ιοίκηση. Στόχος του προγράμματος είναι να καταστεί μια αξιόπιστη και σταθερή πηγή άρτια
εκπαιδευμένων στελεχών και επιχειρηματιών των οποίων οι μεταφερόμενες δεξιότητες θα έχουν
άμεση και διαρκή επίδραση στις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές πρακτικές, στην ανάπτυξη
νέων επιχειρήσεων, και στη διοίκηση οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.
Οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών στο Πτυχίο ∆ιοίκησης θα μπορούν να επιλέξουν μία εκ των
δύο κατευθύνσεων: 1) Πτυχίο ∆ιοίκησης με κατεύθυνση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ή 2)
Πτυχίο ∆ιοίκησης με κατεύθυνση στη ∆ιοίκηση Ενεργειακών Πόρων.
Το πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στις ειδικότητες της
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας και ∆ιοίκησης Ενεργειακών Πόρων. Μέχρι το τέλος του
τέταρτου εξαμήνου οι φοιτητές αποκτούν μια σφαιρική γνώση των θεμάτων διοίκησης επιχειρήσεων,
ώστε να μπορούν να επιλέξουν ειδικότητα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους μελλοντικούς
επαγγελματικούς τους στόχους. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να
εκπονήσουν διπλωματική μελέτη, συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους υπό την επίβλεψη
καθηγητών του Τμήματος.
Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Στόχος να καταρτίσει σύγχρονους επιχειρηματίες, ικανούς να οργανώνουν, να διοικούν και να
αναλαμβάνουν το ρίσκο νεότευκτων επιχειρήσεων στην κυπριακή οικονομία.
Κατεύθυνση ∆ιοίκηση Ενεργειακών Πόρων
Στόχος να καταρτίσει επιστημονικά τους φοιτητές και να τους προετοιμάσει αλλά και να τους παρέχει
την προοπτική να στελεχώσουν τις υψηλές βαθμίδες στη διοίκηση της βιομηχανίας ενέργειας και
υδρογονανθράκων.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων υψηλής στάθμης και η προαγωγή της έρευνας
και των σχετικών εφαρμογών στη φροντίδα της υγείας και την υποστήριξη της κοινότητας σε θέματα
πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης της υγείας και προαγωγής της υγείας. Οι νοσηλευτές
απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι ικανοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πρωτοβάθμιο,
δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο νοσηλευτικής φροντίδας.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνάδει με τη σχετική νοσηλευτική και πανεπιστημιακή
εκπαιδευτική νομοθεσία. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα συνάδει με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη Νοσηλευτική και έχει ληφθεί υπόψη η πολιτική της χώρας, περιλαμβανομένης και
εκείνης που αφορά το Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι ικανοί να ασκούν τη νοσηλευτική σε
ψηλά επίπεδα ικανότητας σε κρατικά νοσηλευτήρια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Επίσης, μπορούν να
εργαστούν στη φροντίδα υγείας στην κοινότητα, σε σχολεία, στον τομέα εργασιακής υγείας, στα κέντρα
ανακουφιστικής φροντίδας, στα κέντρα αποκατάστασης, στα κέντρα υγείας κ.α.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Λονοθεραπεία/Λονοπαθολονία)
Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η προαγωγή της έρευνας και
των σχετικών εφαρμογών στις Επιστήμες Αποκατάστασης. Όραμα του Τμήματος είναι να καταστεί
κέντρο αριστείας στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της κλινικής εκπαίδευσης, τόσο στην
Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
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Το Τμήμα άρχισε από το 2013 τη λειτουργία του, με την προσφορά προπτυχιακού προγράμματος στη
Λογοθεραπεία/Λογοπαθολογία για 30 εισακτέους φοιτητές. Θα ακολουθήσει η προσφορά
προπτυχιακών προγραμμάτων στην Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία και Κλινική Κοινωνική Εργασία.
Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος θα αποτελέσουν τα πρότυπα της Κύπρου για τις εν λόγω
ειδικότητες, αφού είναι τα πρώτα που θα προσφέρονται σε δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, και
επιπρόσθετα, η έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ερευνητική
δραστηριότητα στο πεδίο των Επιστημών Αποκατάστασης στην Κύπρο.
Προοπτικές Απασχόλησης:
Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι ικανοί να ασκούν όλο το εύρος της
Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, σε κέντρα αποκατάστασης και
σε σχολικές μονάδες, να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, καθώς επίσης και να αναπτύξουν
δραστηριότητα σε τομείς έρευνας, εκπαίδευσης και διοίκησης στις υπηρεσίες υγείας.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου προωθεί την έρευνα, τη διάχυση της γνώσης και την
πρακτική εφαρμογή στα πεδία της Επικοινωνίας, των Μέσων Ενημέρωσης και του ∆ιαδικτύου.
Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει στην επιστημονική ανάλυση και κατανόηση των τρόπων με τους
οποίους η κοινωνία διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στο πώς
αυτές επηρεάζουν την οικονομία, την πολιτική, τη διακυβέρνηση, την εκπαίδευση, τις ατομικές και
συλλογικές ταυτότητες και τον πολιτισμό γενικότερα. Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δίνεται
έμφαση στη σχέση μεταξύ των παλαιών, των νέων και των αναδυόμενων μέσων επικοινωνίας αφενός,
και της κοινωνικής δομής και δράσης, σε τοπική, ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα, αφετέρου. Το
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα στην επικοινωνία και τις
σπουδές διαδικτύου, μαθήματα μεθοδολογίας κοινωνικής έρευνας, μαθήματα επιλογής από θεματικές
περιοχές (τεχνολογία, κουλτούρα και κοινωνία, πολιτική επικοινωνία, διαχείριση πληροφορίας,
εφαρμοσμένη επικοινωνία και δημοσιογραφία), μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης και μαθήματα
ελεύθερης επιλογής. Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, το Τμήμα απονέμει «Πτυχίο
Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου».
Προοπτικές Απασχόλησης: Με τη συμπλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, οι
απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να
συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή να ασκήσουν επαγγέλματα στον
κλάδο της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών. Μεταξύ άλλων, μπορούν να στελεχώσουν
επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοπτικά κανάλια, περιοδικά),
διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης, πολιτικού μάρκετινγκ και δημοσίων
σχέσεων, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων και πληροφορία, καθώς και ποικίλες
δημόσιες υπηρεσίες η λειτουργία των οποίων χρήζει διαδικτυακών εφαρμογών.
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων έχουν επιφέρει σημαντικές μεταβολές
στους τρόπους επικοινωνίας και διάδοσης πληροφοριών, με αποτέλεσμα η χρήση των Πολυμέσων και
των Γραφικών Τεχνών να έχει εδραιωθεί ανάμεσα στους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διάδοσης
πληροφοριών. Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας
και μάθησης στον τομέα των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών. Το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος παρέχει μια εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στις ειδικότητες των Πολυμέσων και των
Γραφικών Τεχνών. Στη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων (τέσσερα εξάμηνα), οι φοιτητές αποκτούν
μια σφαιρική γνώση των αντικειμένων και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα περιορισμένης επιλογής
μαθημάτων σχετικών με την κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει. Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται εκ των
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προτέρων, κατά τη δήλωση προτίμησης προγραμμάτων σπουδών από μέρους των υποψήφιων
φοιτητών, στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων.
Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος, οι φοιτητές ακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα στα Πολυμέσα ή στις
Γραφικές Τέχνες. Στο τελευταίο έτος σπουδών, θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς.
Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα αποκτήσουν την αναγκαία τεχνογνωσία για
να μπορέσουν να απασχοληθούν σε τομείς σχετικούς με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών
στις γραφικές τέχνες και τα πολυμέσα. Μπορούν να εργαστούν σε διαφημιστικά γραφεία, εκδοτικούς
οίκους, τυπογραφεία, στη βιομηχανία ψηφιακής παραγωγής ταινιών και animation, σε εταιρείες
σχεδίασης ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, σε εταιρείες
που ασχολούνται με την ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων ( π.χ εκπαιδευτικών εφαρμογών) και σε
άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς δραστηριότητες.
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
συγχωνεύει τους τομείς της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της
Πληροφορικής σε ένα ενιαίο διεπιστημονικό Τμήμα. Το Τμήμα απονέμει πτυχίο Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ή πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Και τα δύο πτυχία
τυγχάνουν αναγνώρισης εξασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού από το ΕΤΕΚ. Η επιλογή πτυχίου
γίνεται εκ των προτέρων, κατά τη δήλωση προτίμησης προγραμμάτων σπουδών από μέρους των
υποψήφιων φοιτητών, στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων.
Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων υψηλής στάθμης και η προαγωγή της
έρευνας στους τομείς της Ηλεκτρολογίας, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής.
Στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τεχνολογίες αιχμής και διδάσκονται θέματα από
ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών, όπως τεχνολογία λογισμικού και ∆ιαδικτύου, σύγχρονα
τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα, μοντέρνες αρχιτεκτονικές υπολογιστών, παράλληλα και
κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα, αυτοματισμοί, ηλεκτρονικά συστήματα και διατάξεις σε
ποικίλα περιβάλλοντα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επεξεργασία σημάτων, φωτονική και βιοϊατρική
κ.α.
Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής θα έχουν τις επαγγελματικές δεξιότητες για να
αναλάβουν ηγετικές θέσεις στην αγορά, όπως τη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού, τις
τηλεπικοινωνίες, επιχειρήσεις πληροφορικής και Η/Υ, οργανισμούς παραγωγής και διανομής
ενέργειας, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού, τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και σε δημόσια και
ιδιωτικά ιδρύματα μέσης εκπαίδευσης, κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς. Επιπλέον, θα
κατέχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο
(μάστερ, διδακτορικό).

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα σύγχρονο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών το οποίο προάγει τη μάθηση, τη σκέψη, την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων
μηχανικής, δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανάγκες του 21ου
αιώνα. Το Τμήμα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εδραιωμένης γνώσης και επαγγελματικής
αναγνώρισης της Μηχανολογικής Μηχανικής με την καινοτόμο φύση της Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Ως εκ τούτου, προσφέρει το σαφές πλεονέκτημα
στους απόφοιτούς του να μπορούν να εκπονούν ολοκληρωμένο μηχανολογικό σχεδιασμό ξεκινώντας
από το προκαταρκτικό στάδιο σχεδιασμού όχι μόνο του προϊόντος αλλά και της δομής του κατάλληλου
υλικού, καταλήγοντας στο τελικό στάδιο παραγωγής. Το Τμήμα προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό
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πρόγραμμα σπουδών και απονέμει πτυχίο στη Μηχανολογική Μηχανική ενώ παράλληλα προσφέρει
μαθήματα με ειδίκευση στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ένα
ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής στα πρώτα δύο χρόνια. Κατά τη
διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη
εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, εξειδικευμένες γνώσεις της Επιστήμης
και Μηχανικής Υλικών, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής. Το
πρόγραμμα σπουδών έχει αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Κρατικό Σώμα της
Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Οι απόφοιτοι του τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών έχουν επαγγελματική αναγνώριση ως
Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και
Μηχανικής Υλικών, έχοντας πολύπλευρη και σφαιρική μόρφωση, μπορούν να εργαστούν ως
σύγχρονοι Μηχανικοί σε ποικίλες περιοχές όπως η έρευνα, ο μηχανολογικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη,
η παραγωγή / κατασκευή, η διεργασία, ο έλεγχος και ο χαρακτηρισμός προϊόντων και συστημάτων, η
λειτουργία, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και η διοίκηση. Θα μπορούν να απασχοληθούν επίσης στη
βιομηχανία, σε καινοτόμες επιχειρήσεις, σε οργανισμούς παραγωγής ενέργειας αλλά και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Θα μπορούν επίσης να οργανώσουν τις δικές τους εταιρείες και επιχειρήσεις
ή ακόμα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (μάστερ, διδακτορικό).
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου προσφέρει υψηλού επιπέδου προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην εξασφάλιση
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στις ειδικότητες του Πολιτικού Μηχανικού και του
Τοπογράφου Μηχανικού και Μηχανικού Γεωπληροφορικής. Οι εν λόγω ειδικότητες υλοποιούν τη
διαμόρφωση αυτού που αποκαλείται δομημένο περιβάλλον, ενώ μεριμνούν το τελευταίο να συνάδει το
δυνατόν με το αντίστοιχο φυσικό. Στόχος είναι η άρτια κατάρτιση των φοιτητών και η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων τους ώστε να ανταπεξέλθουν με αξιώσεις στο δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον του
21ου αιώνα. ∆ίνεται έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της αυτόνομης μάθησης μέσω
ερευνητικών εργασιών, καθώς και της ενθάρρυνσης για συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα
ανταλλαγής και πρακτικής άσκησης. Εξάλλου οι ισχυροί δεσμοί που έχει αναπτύξει το Τμήμα με
διάφορους δημόσιους φορείς και ιδιώτες (βιομηχανία, γραφεία μελετών κ.α.) καθώς και οι συνεργασίες
με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο επιτρέπουν στους φοιτητές να
έχουν ουσιαστική επαφή με το αντικείμενο των Σπουδών τους και να είναι πλήρως καταρτισμένοι για
άμεση ένταξη τους στον επαγγελματικό τους χώρο. Το Τμήμα προσφέρει τετραετή προπτυχιακά
προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε διακριτά πτυχία, αναγνωρισμένα ήδη από το ΕΤΕΚ.
Η επιλογή πτυχίου γίνεται εκ των προτέρων, κατά τη δήλωση προτίμησης προγραμμάτων σπουδών
από μέρους των υποψήφιων φοιτητών, στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων.
Προοπτικές Απασχόλησης: Οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν κύρια αποστολή τον προγραμματισμό,
σχεδιασμό, κατασκευή και συντήρηση κτηριακών, γεωτεχνικών, οδικών, συγκοινωνιακών και
υδραυλικών έργων καθώς και έργων υποδομής όπως γέφυρες, σήραγγες, λιμένες, παράκτιες
υποδομές, αερολιμένες, συστήματα τροφοδοσίας νερού, διευθετήσεις ποταμών κ.α. ∆ύνανται ακόμη
να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους σε έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας, καθώς και να συμμετάσχουν
σε μελέτες και επιβλέψεις έργων όπου απαιτείται η συνεργασία επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων,
όπως και στον τομέα της μελέτης και κατασκευής βιοκλιματικών κτηρίων και στην ανάπτυξη
πρακτικών λύσεων μέσω μεθόδων ευφυών αστικών συστημάτων και δικτύων υποδομών.
Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής είναι υπεύθυνοι για την αποτύπωση,
μελέτη και διαχείριση του τρισδιάστατου χώρου, μέσω τεχνικών ανάλυσης, επεξεργασίας και
ερμηνείας ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών από το τρισδιάστατο γεωγραφικό μας περιβάλλον,
όπως και για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών μέτρησης, τη μελέτη των αλληλεξαρτήσεων και
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μεταβολών των επίκτητων πληροφοριών ανάλογα με τις εφαρμογές τους. Ασχολούνται επίσης με
τοπογραφικές, φωτογραμμετρικές, υδρογραφικές, γεωδαιτικές και γεωφυσικές έρευνες,
τηλεπισκόπηση, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), τον τοπικό και περιφερειακό
προγραμματισμό, τον περιβαλλοντικό έλεγχο, την αρχαιολογία, την παράκτια διαχείριση κ.ά.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16
(Αφορά υποψήφιους που διεκδικούν θέση βάσει των Παγκύπριων Εξετάσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού του 2015)
Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% κατανέμεται σε υποψηφίους που
ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες», ως ακολούθως:
(α) Κύπριοι υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις, όπως οικογένειες παθόντων, απόρων,
ορφανών, με οικογενειακά προβλήματα και άλλα, σε ποσοστό μέχρι 5%.
(β) Κύπριοι υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλα σοβαρά προβλήματα, σε ποσοστό μέχρι
6%.
(γ) Κύπριοι υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών όπως θρησκευτικών ομάδων, φοιτητές μεγαλύτερης
ηλικίας, άτομα με διεθνείς διακρίσεις, σε ποσοστό μέχρι 3%.
Νοείται ότι, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 80%
του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στο Τμήμα προτίμησης
των εν λόγω δικαιούχων και θα πρέπει επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για το Τμήμα
αυτό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
(ΥΣΦΜ) ως ακολούθως:
Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης ΥΣΦΜ
Οδός Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα γωνία, Λεμεσός
Τηλ: 25 002710/11, Φαξ: 25 002760
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: studies@cut.ac.cv
∆ευτέρα-Πέμπτη 8:30 - 18:00, Παρασκευή 8:30-14:30
www.cut.ac.cv
Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για όλα όσα ενδιαφέρουν τους
φοιτητές γι αυτό και οι φοιτητές προτρέπονται να την επισκέπτονται συχνά. Στόχος της πολιτικής του
Πανεπιστημίου είναι να περιορίσει τη χρήση έντυπων μέσων και να ενθαρρύνει την πανεπιστημιακή
κοινότητα να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας.
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Γ. ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
1.

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προνοεί ο περί
διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος 2006-2007.

2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Τα προγράμματα σπουδών του ΑΞΙΚ, τα οποία συνδυάζουν τη θεωρητική εκπαίδευση με
την τεχνική κατάρτιση, είναι τα ακόλουθα:
1. Hospitality and Tourism Management (Ξενοδοχειακή και Τουριστική ∆ιεύθυνση) – 3 έτη
(Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική)
2. Culinary Arts (Μαγειρικές Τέχνες) – 3 έτη (Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική)
3. Μαγειρικές Τέχνες – 3 έτη (Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική)

Σημειώσεις:


Από το δεύτερο έτος του προγράμματος Hospitality and Tourism Management, οι φοιτητές
επιλέγουν θέματα και προετοιμάζονται κατάλληλα για μια από τις πιο κάτω ειδικότητες:
1. Rooms Division (Τμήμα ∆ιαμονής)
2. Food and Beverage Division (Τμήμα Τροφίμων και Ποτών)
3. Travel and Tourism (Τουριστικά)



Επίσης, τα προγράμματα σπουδών του ΑΞΙΚ παρέχουν τη δυνατότητα εξόδου στο 2ο έτος
και εξασφάλισης Πιστοποιητικού (120 πιστωτικές μονάδες ECTS).
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∆. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ)
1. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ)
Τα Ιδρύματα αυτά είναι:
(α) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), που περιλαμβάνει τα Τμήματα Όπλων (Πεζικό,
Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, ∆ιαβιβάσεις) και Σωμάτων (Τεχνικό,
Εφοδιασμού–Μεταφορών και Υλικού Πολέμου).
(β) Η Σχολή Ναυτικών ∆οκίμων (Σ.Ν.∆.), που περιλαμβάνει τα Τμήματα Μαχίμων και
Μηχανικών.
(γ) Η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.), που περιλαμβάνει τα Τμήματα Ιπτάμενων, Μηχανικών και
Ελεγκτών Αεράμυνας.
Ο διαχωρισμός σε ειδικότητες του Τμήματος Μηχανικών της Σ.Ι., γίνεται με τη
συμπλήρωση 1 έτους σπουδών, ανάλογα με τις ανάγκες της ∆ιοικήσεως Αεροπορίας.
Αυτές είναι σε Μηχανικούς, Τηλεπικοινωνίες-Ηλεκτρονικά και Αεροπορικές
Εγκαταστάσεις.
Οι σπουδαστές του Τμήματος Ιπταμένων, που στο δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο έτος
αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για Ιπτάμενοι, αλλά
κατάλληλοι για προσωπικό εδάφους, εφόσον υπάρχουν ανάγκες της Υπηρεσίας, μετά
από απόφαση του Υπουργού ΄Αμυνας εντάσσονται σε Τμήματα Επιχειρησιακής και
∆ιοικητικής Υποστήριξης, αλλιώς απομακρύνονται από τη Σχολή.
(δ) Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), που διαιρείται σε δύο Πτέρυγες:
(1) Πτέρυγα Υγειονομικού Τμήματος, που περιλαμβάνει τα Τμήματα: Ιατρικό,
Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό και Κτηνιατρικό.
(2) Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων, που περιλαμβάνει τα Τμήματα: Στρατολογικού,
Οικονομικού και Ψυχολογίας.
(ε) Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.).
2. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ)
Οι Σχολές αυτές είναι:
(α) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήματα Όπλων και Σωμάτων)
(Σ.Μ.Υ.Σ.Ξ.).
(β) Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.).
(γ) Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.).
(δ) Σχολή Υπαξιωματικών ∆ιοικητικών Αεροπορίας (Σ.Υ.∆.Α.).
(ε) Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.)
3. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
(ι)

Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) του
Στρατολογικού Τμήματος και Τμήματος Ψυχολόγων, εξετάζονται στα μαθήματα του 1ου
Επιστημονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών).

(ιι)

Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), Τμημάτων ΄Οπλων και
Σωμάτων, Σχολής Ικάρων (ΣΙ) Τμημάτων Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών
Αεράμυνας, Σχολής Ναυτικών ∆οκίμων (ΣΝ∆) Τμημάτων Μαχίμων και Μηχανικών,
εξετάζονται στα μαθήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (Θετικών Επιστημών).
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(ιιι) Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) των Τμημάτων
Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Κτηνιατρικού, Φαρμακευτικού και της Σχολής Αξιωματικών
Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), εξετάζονται στα μαθήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου
(Επιστημών Υγείας).
(ιν) Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΜΥ/ΣΞ ΄Οπλων και Σωμάτων,
ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥ∆Α, ΣΙΡ), εξετάζονται στα μαθήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου ΤΕΙ
(Τεχνολογικών Επιστημών).
(v) Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) του Τμήματος
Οικονομικού, εξετάζονται στα μαθήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστημών
Οικονομίας και ∆ιοίκησης).
4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Όλοι οι υποψήφιοι για τα ΑΣΕΙ και ΣΣΥ πρέπει να κριθούν ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ κατά τις
Προκαταρκτικές Εξετάσεις του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Φρουράς (ΓΕΕΦ), που διεξάγονται πριν από τις Παγκύπριες Εξετάσεις (συνήθως το δίμηνο
Απριλίου – Μαΐου κάθε έτους) και περιλαμβάνουν:
α) Υγειονομική Εξέταση
β) Αθλητική ∆οκιμασία
γ) Ψυχοτεχνική ∆οκιμασία
Η χρονική σειρά διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων είναι Υγειονομική Εξέταση,
Αθλητική και Ψυχοτεχνική ∆οκιμασία. Οι υποψήφιοι προχωρούν στην επόμενη εξέταση,
νοουμένου ότι εκπληρώνουν την προηγούμενη με επιτυχία.
Α) Υγειονομική Εξέταση
Οι υποψήφιοι θα παρουσιαστούν για Υγειονομική Εξέταση κατά την ημερομηνία που θα
ορίσει το Υπουργείο Άμυνας, για έλεγχο του ύψους, βάρους και των ουσιαστικών
προσόντων των υποψηφίων. Κατά την παρουσίασή τους στην Υγειονομική Εξέταση οι
υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αριθμό εξετάσεων (αναλύσεων, ακτινογραφιών κλπ.)
που θα ορίσει το Υπουργείο Άμυνας.
Β) Αθλητική ∆οκιμασία
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά
αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί
κατάλληλος:
1

2

3

Α/Α

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝ∆,
ΣΙ/ΙΠΤ-ΕΑ
ΣΜΥ/ΟΠΛΑ

1.
2.
3.
4.

∆ρόμος 100μ.
∆ρόμος 1000μ.
Άλμα σε ύψος με φόρα
Άλμα σε μήκος με φόρα
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ)
και με τα δυο χέρια.
Μέσος όρος ρίψης με το
δεξί και το αριστερό χέρι.
Ελεύθερη κολύμβηση 50
μέτρων (Μόνο για τη
ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ)

5.

6.
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16΄´
4´,20΄´
1,05μ.
3,60μ.

4
ΣΣΕ/Σώματα,
ΣΙ/Μηχ. ΣΣΑΣ,
ΣΑΝ,
ΣΜΥ/Σώματα,
ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ,
ΣΥ∆, ΣΙΡ
17΄´
4΄,30΄´
1,00μ.
3,60μ.

4,50μ.

4,40μ.

2΄

2΄

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, για τους δρόμους μια (1) προσπάθεια και για τα άλματα και τις
ρίψεις τρεις (3) προσπάθειες. Ειδικά για το αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, θα πρέπει σε
σύνολο τριών (3) προσπαθειών ανά χέρι, να επιτύχουν συνολική επίδοση (με δεξί και
αριστερό χέρι) τουλάχιστον 9 μ. για τις Σχολές της στήλης 3 του πιο πάνω πίνακα ή 8 μ. και
80 εκ. για τις Σχολές της στήλης 4 του πιο πάνω πίνακα.
Γ) Ψυχοτεχνική ∆οκιμασία
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμμετάσχουν με επιτυχία στις ακόλουθες ψυχοτεχνικές δοκιμασίες:
Γραπτά δοκίμια Λεκτικής και Νοημοσύνης.
5. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα πιο κάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
(Α) Τυπικά προσόντα
1. Να είναι απόφοιτοι δημόσιου εξατάξιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτοι
εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ιδιωτικού σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης.
2. Να έχουν ύψος όχι κατώτερο του 1.70 μ. για τους άνδρες και 1.60 μ. για τις γυναίκες. Το
ύψος για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από
1.90 μ. και το ύψος κορμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 97 εκατοστά για άνδρες και
γυναίκες.
3. Να είναι πολίτες της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.
4. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή
αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.
5. Να μη φέρονται ότι ανήκουν σε θρησκευτικές αιρέσεις.
6. Να είναι ηλικίας μέχρι 22 ετών για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
μέχρι 24 ετών για τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, κατά την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
7. Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους λόγω πειθαρχικού παραπτώματος όσοι
υπηρετούν ή υπηρέτησαν τη θητεία τους ή έχουν αποπεμφθεί από ΑΣΕΙ ή ΣΣΥ.
8. Ο ∆είκτης Μάζας Σώματος (∆ΜΣ) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ και στις ΣΣΥ,
δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψήφιου/ας σε κιλά προς το
τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να είναι από 19
έως και 27 kgr/m2, για δε τις γυναίκες από 18 έως και 25 kgr/m2.
Για παράδειγμα:
Υποψήφιος ύψους 1,75μ και βάρος 74 κιλά έχει ∆ΜΣ 74/(1,75χ1,75)=24,16
(Β) Ουσιαστικά προσόντα
1. Να είναι υγιείς, να έχουν άρτια σωματική διάπλαση και να μην έχουν τατουάζ σε
ευδιάκριτα σημεία του σώματος τους που δεν καλύπτονται από τη θερινή στολή
εξόδου.
2. Οπτική Οξύτητα – Αντίληψη Χρωμάτων
(Ι) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Τμήμα Σωμάτων) – Στρατιωτική Σχολή
Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
(α) Οπτική Οξύτητα
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στο
κάθε μάτι και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις έξι (6) διοπτρίες
(σφαιρικό ισοδύναμο)
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(β) Αντίληψη Χρωμάτων
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται
με τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA) εφ΄ όσον δεν διακρίνονται
τα βασικά χρώματα (ερυθρό, πράσινο, κίτρινο).
(II) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Τμήμα ΄Οπλων) – Σχολή Ικάρων (ΣΙ)
(Τμήμα Μηχανικών) – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) –
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) – Σχολή Υπαξιωματικών
∆ιοικητικών Αεροπορίας (ΣΥ∆)
(α) Οπτική Οξύτητα
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στο
κάθε μάτι και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή
(4 ½) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
(β) Αντίληψη Χρωμάτων
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να πάσχουν από δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται
με τους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA) εφ’ όσον δεν διακρίνονται
τα βασικά χρώματα (ερυθρό, πράσινο, κίτρινο).
(ΙΙΙ) Σχολή Ναυτικών ∆οκίμων (ΣΝ∆) – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού
(ΣΜΥΝ)
(α) Οπτική Οξύτητα
Οι υποψήφιοι Μάχιμοι της ΣΝ∆ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε
μάτι, χωρίς διόρθωση. Οι υποψήφιοι ∆όκιμοι Μηχανικοί της ΣΝ∆ και οι
υποψήφιοι της ΣΜΥΝ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 1/10 σε κάθε οφθαλμό
χωρίς γυαλιά, διορθωμένη με γυαλιά 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η μυωπία να
μην υπερβαίνει τις δύο και μισή (2 ½) διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις τρεις (3)
διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις δύο (2) διοπτρίες σε κάθε οφθαλμό.
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω Στρατιωτικών Σχολών δεν πρέπει να έχουν
υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με ακτινωτή
κερατοτομή.
(β) Αντίληψη Χρωμάτων
Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που
σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες (ISHIHARA).
(IV) Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (Τμήμα Ιπταμένων) – Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) –
Σχολή Ικάρων (Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας)
(α) Οπτική Οξύτητα
Οι υποψήφιοι Ιπτάμενοι της ΣΙ και οι υποψήφιοι της ΣΙΡ πρέπει να έχουν
οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από 20/20 σε κάθε μάτι,
χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της
διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση.
Οι υποψήφιοι Ελεγκτές Αεράμυνας της ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 1/10
σε κάθε οφθαλμό χωρίς γυαλιά, διορθωμένη με γυαλιά 10/10 σε κάθε οφθαλμό
και η μυωπία να μην υπερβαίνει τις δύο και μισή (2 ½) διοπτρίες, η
υπερμετρωπία τις τρεις (3) διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις δύο (2) διοπτρίες
σε κάθε οφθαλμό.
(β) Αντίληψη Χρωμάτων
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να δώσουν περισσότερες από τέσσερις (4)
λανθασμένες απαντήσεις κατά την ανάγνωση της πρότυπης σειράς
δεκατεσσάρων (14) ή δεκαεπτά (17) ψευδοϊσοοχρωματικών πινάκων
(ISHIHARA), συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους οποίους δεν έδωσε
απάντηση ο εξεταζόμενος.
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(V) Όλοι οι υποψήφιοι, που φέρουν διορθωτικά γυαλιά, θα πρέπει να τα έχουν μαζί
τους, να μη φορούν φακούς επαφής και να έχουν μαζί τους αποτελέσματα από
οφθαλμίατρο τελευταίου τριμήνου πριν τις προκαταρκτικές εξετάσεις.
3. Ομιλία
Η ομιλία να μην παρουσιάζει βατταρισμό (βραδυγλωσσία).
4. Ακουστική Οξύτητα
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα ώστε:
(i) Οι υποψήφιοι των Σχολών Ναυτικού (ΣΝ∆, ΣΜΥΝ), και οι υποψήφιοι Ελεγκτές
Αεράμυνας της ΣΙ πρέπει να έχουν τελείως φυσιολογική ακουστική οξύτητα,
δηλαδή ικανότητα αντίληψης και κατανόησης ψυθιριστικής φωνής από απόσταση
πέντε (5) μέτρων και στα δύο (2) αυτιά, κάθε ένα (1) ξεχωριστά εξεταζόμενο,
ακοομετρική δε πτώση όχι μεγαλύτερη από είκοσι (20) db σε όλες τις συχνότητες.
(ii) Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια στις συχνότητες, 500, 1000, 2000
HZ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25db, για το καλύτερο αυτί και τα 40db, για το
χειρότερο αυτί. Στις συχνότητες 3000, 4000 και 6000 ΗΖ, η συνολική απώλεια να
μην υπερβαίνει τα 270db και στα 2 αυτιά.
6. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 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, θα
πρέπει να προσκομίσουν στο Υπουργείο Άμυνας τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις
του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού.
β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως
Ιθαγένεια η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις,
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή/και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
γ) Βεβαίωση Λειτουργού Μετανάστευσης, για όσους γεννήθηκαν στο εξωτερικό, ή ο πατέρας
δεν είναι Κύπριος, ότι κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα.
δ) Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν του ενός μηνός) του Ατομικού
Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή σε περίπτωση που ο
υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις Πρωτότυπο Πιστοποιητικό
Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά Γραφεία,
ε) Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός από την
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την
Αστυνομία.
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Ο έλεγχος των τυπικών προσόντων της παραγράφου (Α) και των ουσιαστικών προσόντων
της παραγράφου (Β) θα γίνει πριν οι υποψήφιοι για τις πιο πάνω Σχολές συμμετάσχουν στις
εξετάσεις που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου των προσόντων καθώς και τα αποτελέσματα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων θα
κοινοποιηθούν από το Υπουργείο Άμυνας τόσο στους υποψηφίους όσο και στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού. Τέλος οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές θα πρέπει να
πετύχουν στις εξετάσεις, κατά περίπτωση, των Επιστημονικών Πεδίων που οργανώνει το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
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8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τη βαθμολογία που θα εξασφαλίσουν στις
Παγκύπριες Εξετάσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
9. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για φοίτηση στις Στρατιωτικές Σχολές, θα κληθούν μαζί με
αξιόχρεο εγγυητή να υπογράψουν Συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας. Ο τρόπος
εξασφάλισης της εγγύησης θα καθορίζεται από το Υπουργείο Άμυνας.
10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Υποψήφιοι για εισαγωγή στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών (Σχολή Ευελπίδων,
Σχολή Ναυτικών ∆οκίμων, Σχολή Ικάρων), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
(Τμήμα Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό, Κτηνιατρικό και Πτέρυγα των Σωμάτων
Στρατολογικού και Οικονομικού), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και στις Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών (Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας) μπορούν να είναι άνδρες και
γυναίκες.
Υποψήφιοι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, για τις πιο πάνω Σχολές, μπορούν να γίνουν δεκτοί αν
υπάρχουν θέσεις, οι οποίες γνωστοποιούνται στους υποψηφίους με την ανακοίνωση για
συμμετοχή στις εξετάσεις. Ο αριθμός των θέσεων για εισαγωγή σε κάθε Σχολή θα καθορίζεται
από το Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.
Σημειώνεται ότι, βασική προϋπόθεση για εισαγωγή φοιτητών στις Σχολές είναι η έγκριση και η
εξασφάλιση των εν λόγω θέσεων και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.
Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν σύμφωνα με τον περί ΄Ισης
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση Νόμο 205(Ι) του 2002, άνδρες και γυναίκες σ’ όλες τις Σχολές και Τμήματα,
η δε εισαγωγή των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει ανεξάρτητα φύλου και ποσοστού
θέσεων γυναικών ή ανδρών.
11. ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
Οι απόφοιτοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωματικών διορίζονται στο Στρατό της ∆ημοκρατίας ως Αξιωματικοί
(Ανθυπολοχαγοί) και Υπαξιωματικοί (Λοχίες) αντίστοιχα. Λεπτομέρειες για τη σταδιοδρομία
στο Στρατό περιέχονται στους περί Στρατού της ∆ημοκρατίας ισχύοντες Νόμους καθώς και
στους περί Αξιωματικών και στους περί Υπαξιωματικών του Στρατού της ∆ημοκρατίας
ισχύοντες Κανονισμούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα πιο πάνω
Νομοθετήματα από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.
Τονίζεται ότι οι απόφοιτοι του Ιατρικού Τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών
Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) δύναται να κληθούν να εκπαιδευτούν περαιτέρω για απόκτηση ιατρικής
ειδικότητας. Η ιατρική ειδικότητα για τον κάθε στρατιωτικό ιατρό θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ
με βάση τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.
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∆ιεύθυνση επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπηρεσία Εξετάσεων
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη
Ακρόπολη 1434 Λευκωσία
http://www.moec.gov.cy/ypexams
yp_exetaseon@moec.gov.cy

Τηλέφωνο:

22806360

Τηλεομοιότυπο:

22427562
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