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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 του 2007, είναι µια ετήσια 
έκδοση της ∆ιεύθυνσης 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 ενοποιηµένων Παγκύπριων Εξετάσεων είναι, τόσο η χορήγηση απολυτηρίου σε 
τελειόφοιτους µαθητές όσο και η χορήγηση του πιστοποιητικού πρόσβασης και του γενικού βαθµού 
κατάταξης, µε βάση τα οποία γίνεται η κατανοµή των θέσεων που παραχωρούνται από τα Ανώτερα 
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων 
χρησιµοποιούνται επίσης για να δοθούν οι υποτροφίες, που τυχόν θα παραχωρηθούν σε Κυπρίους 
από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας. 
 
Μετά την ένταξη της Κύπρου ως πλήρους µέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε τη συγχώνευση της ειδικής κατηγορίας των Κυπρίων στην ειδική κατηγορία 
των «αλλογενών-αλλοδαπών» («κοινοτικών»), η διάθεση των θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήµια, 
ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, δε γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισµού, αλλά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων της Ελλάδας, µε βάση 
τα αποτελέσµατα των Παγκύπριων Εξετάσεων.  
 
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. 
 
Ο Οδηγός Εξετάσεων 2009 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. 

 
Ο Β΄ Τόµος περιλαµβάνει την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίµια των Παγκύπριων Εξετάσεων 
2008, που αφορούν τα εξεταζόµενα µαθήµατα των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών. Το Α΄ µέρος 
του τόµου αυτού περιλαµβάνει τα µαθήµατα πρόσβασης και απόλυσης, ενώ το Β΄ Μέρος τα 
µαθήµατα απόλυσης.  

 
Ο Γ΄ Τόµος περιλαµβάνει την εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίµια των Παγκύπριων Εξετάσεων 
2008 που αφορούν τα εξεταζόµενα µαθήµατα των Τεχνικών Σχολών (Τεχνολογίες και Σχέδια 
Ειδικότητας Θεωρητικής και Πρακτικής κατεύθυνσης). 
  
Στόχος της Υπηρεσίας Εξετάσεων είναι να διασφαλίσει πλήρως τις αδιάβλητες διαδικασίες 
διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων και κατανοµής των θέσεων από κάθε άποψη. Η επιλογή των 
ικανοτέρων να σπουδάσουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα εξασφαλίζει για τον 
πολίτη το αίσθηµα της αξιοκρατίας και 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 2009 

 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
Ο σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι: 
 
1.1 Η χορήγηση απολυτηρίου στους µαθητές της τελευταίας τάξης λυκειακού κύκλου δηµόσιων 

σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, εξαιρουµένων των µαθητών της τελευταίας τάξης των Εσπερινών 
Γυµνασίων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, οι οποίοι παρακάθηνται 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 προς δηµόσια 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 ΑΑΕΙ Κύπρου και των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 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 Yποτροφιών της Ελλάδας 

καταλόγου προτεινόµενων υποτρόφων, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Παγκύπριων 
Εξετάσεων και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΙΚΥ Ελλάδας (Σε περίπτωση που προσφερθούν). 

 
 
2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις έχουν: 
 
2.1  Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι 

είναι: 
 
2.1.1. Μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι λυκειακού κύκλου δηµόσιων σχολείων Μέσης          

Εκπαίδευσης, ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί µε βάση τους περί Αγγλικής 
Σχολής (∆ιοίκησης 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 2004 και των εκάστοτε τροποποιήσεών τους. 

 
2.1.2. Μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι σχολείου ανώτερης δευτεροβάθµιας  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 Υποδείγµατα των εντύπων αιτήσεων για συµµετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις θα διατίθενται 
στους υποψηφίους από την 2

η
 Μαρτίου 2009, από:  

      α)   Την Υπηρεσία Εξετάσεων,  
                    ∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 
                    Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού,  
                    Κίµωνος – Θουκυδίδη, 1434 Στρόβολος, Λευκωσία,  
                    Τηλ.:  22800626, 22800763, 22800684.  
       β)  Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής (ΥΣΕΑ)  
            Τηλ. 22800931, 22800758 
       γ)  Τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.   
       δ)  Τα δηµόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. 
       ε)  Την επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού,  
            www.moec.gov.cy / Υπηρεσία Εξετάσεων. 
 

3.2  Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή, στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που 
θα λειτουργήσουν σε κάθε δηµόσιο Λύκειο, δηµόσια Τεχνική Σχολή ή Ιδιωτικό Σχολείο της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 
       Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από τη ∆ευτέρα, 16 Μαρτίου 2009 µέχρι και την Πέµπτη, 26 

Μαρτίου 2009.   
 
3.3 Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων λειτουργούν από τις 14:00 µέχρι τις 18:00 και στελεχώνονται 

από λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού για την καταχώρηση των ατοµικών 
στοιχείων και των επιλογών των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 
3.4  Οι τελειόφοιτοι δηµόσιων 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 το ∆ιευθυντή 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.   

 
3.5 Οι απόφοιτοι και οι τελειόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων και δηµόσιων Εσπερινών Λυκείων/Τεχνικών 

Σχολών υποβάλλουν οι ίδιοι ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους την αίτησή τους σε 
καθορισµένα κατά επαρχία ΚΣΑ. 

 
3.6 Οι υποψήφιοι είναι χρήσιµο προτού προσέλθουν στο ΚΣΑ να προβούν σε κάποια προεργασία και 

γενικά να έχουν κατασταλάξει ως προς τις επιλογές τους.  Για σκοπούς προετοιµασίας οι 
υποψήφιοι πρέπει να συµβουλευτούν τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2009 και να 
προµηθευτούν το υπόδειγµα του εντύπου αίτησης. 

 
3.7  Οι υποψήφιοι, προτού προσέλθουν στο ΚΣΑ, θα πρέπει να καταβάλλουν στη γραµµατεία του 

σχολείου τους, σε ώρες εργάσιµες, τα απαιτούµενα τέλη εξετάσεων.  Υποψήφιοι, απόφοιτοι και 
τελειόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων, καταβάλλουν τα τέλη εξετάσεων σε λειτουργό της Υπηρεσίας 
Εξετάσεων κατά την ώρα υποβολής της αίτησής τους.  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 είναι µόνο για απόλυση). 
       γ) Οι τελειόφοιτοι πρέπει να παρουσιάζουν βεβαίωση ατοµικών στοιχείων από τη  γραµµατεία 

του σχολείου τους. 
           Οι απόφοιτοι πρέπει να παρουσιάζουν αποδεικτικό απόλυσης ή φωτοαντίγραφο του 

απολυτηρίου τους πιστοποιηµένο από το ∆ιευθυντή του σχολείου που έχουν  αποφοιτήσει. 
      δ) Υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές θα πρέπει να υποβάλουν πρωτότυπο πιστοποιητικό Λευκού 

ποινικού µητρώου και βεβαίωση του Στρατολογικού Γραφείου µε ΑΣΜ/ΚΛΑΣΗ.  
 
3.9 Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι, µαζί µε τα πιο πάνω πρέπει να 

παρουσιάσουν την ταυτότητα αλλοδαπού ή το διαβατήριό τους. 
            
3.10  Οι απόφοιτοι, οι τελειόφοιτοι των ∆ηµόσιων Εσπερινών Λυκείων και Εσπερινών Τεχνικών 
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Σχολών ως και οι τελειόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων θα πληρώνουν τα τέλη των εξετάσεων και θα 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά επαρχία ως ακολούθως: 

 
        Λευκωσία:        Γυµνάσιο Αγίου Βασιλείου  
        Λεµεσός:          Γυµνάσιο Αγίας Φυλάξεως 
        Λάρνακα:         Λύκειο Αγ. Γεωργίου 
        Αµµόχωστος:   Λύκειο Παραλιµνίου 
        Πάφος:             Λύκειο Εθν. Μακαρίου Γ¨ Πάφου             
 
3.11  Αν οι υποψήφιοι διαµένουν στο εξωτερικό, µπορούν να στείλουν την αίτηση συµµετοχής σε 

έντυπη µορφή ταχυδροµικά, 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  αντίγραφο  απολυτηρίου   ή,  αν  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 26 Μαρτίου 2009 
(ηµεροµηνία µε σφραγίδα ταχυδροµείου).  Αιτήσεις οι οποίες θα σταλούν ταχυδροµικά από την 
Κύπρο δε θα λαµβάνονται υπόψη. 

 
3.12 Ο κάθε υποψήφιος, αφού παρουσιάσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στον Υπεύθυνο του ΚΣΑ, 

θα κάθεται δίπλα σε εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την καταχώρηση των στοιχείων του, έχοντας 
µπροστά του έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Ο υπεύθυνος καταχώρησης, σε συνεργασία µε τον 
υποψήφιο, θα καταχωρεί όλα τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση καθώς επίσης 
και τις προτιµήσεις του υποψηφίου (µαθήµατα απόλυσης, µαθήµατα πρόσβασης, επιστηµονικά 
πεδία και συγκεκριµένα τµήµατα).  Η διαδικασία αυτή αναµένεται να διαρκεί λίγα λεπτά.  
Σηµειώνεται ότι το λογισµικό είναι ρυθµισµένο ώστε να ελέγχει όλες τις προϋποθέσεις πρόσβασης 
που περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2009. 

 
3.13 Με την συµπλήρωση της αίτησης θα τυπώνεται ένα αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και θα 

δίδεται στον υποψήφιο.  Αν ο υποψήφιος είναι βέβαιος για τις επιλογές του, τότε θα τυπώνονται 
δύο αντίγραφα, θα υπογράφονται από τον Υπεύθυνο του ΚΣΑ και τον υποψήφιο και θα παίρνει το 
ένα ο υποψήφιος και το άλλο θα αρχειοθετείται στο ΚΣΑ.  Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 
αιτήσεων θα παραδίδεται στην Υπηρεσία Εξετάσεων για τα περαιτέρω.  Η ηλεκτρονική αίτηση του 
υποψηφίου θα φυλάσσεται µε ασφάλεια και θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
υποβολής αίτησης. 

 
3.14 Ο υποψήφιος µπορεί, αν το επιθυµεί, να οριστικοποιήσει την αίτησή του σε µεταγενέστερο χρόνο.  

Στην περίπτωση αυτή θα προσέρχεται στο ΚΣΑ µέχρι δύο µέρες µετά την αρχική καταχώρηση και 
θα οριστικοποιεί την αίτησή του, έχοντας τη δυνατότητα να προβεί και σε οποιεσδήποτε αλλαγές.  
Νοείται ότι όλες οι διαδικασίες υποβολής, τροποποίησης ή απόσυρσης αιτήσεων πρέπει αυστηρά 
να ολοκληρώνονται εντός της καθορισµένης προθεσµίας (26

ης
 Μαρτίου 2009).   

 

3.15 Οι υποψήφιοι που παρακάθηνται στις Παγκύπριες Εξετάσεις µόνο για σκοπούς απόλυσης 
δηλώνουν στην αίτηση τα µαθήµατα στα οποία θα εξεταστούν, σύµφωνα µε  τους ισχύοντες 
Κανονισµούς περί Λειτουργίας των ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 

 
3.16 Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «άτοµα µε ειδικές ανάγκες» υποβάλλουν µαζί µε την αίτηση για 

συµµετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και αίτηση µε όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά  προς την 
Υπηρεσία Εξετάσεων για διεκδίκηση διευκολύνσεων κατά τη διαδικασία των εξετάσεων.  Στις 

περιπτώσεις που θα εγκριθούν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις, ενηµερώνεται σχετικά ο 

υποψήφιος και κοινοποιούνται στην επιτροπή του εξεταστικού κέντρου όπου θα 

παρακαθήσει στις εξετάσεις, η οποία και θα µεριµνήσει για την εφαρµογή τους.  

   
3.17  Τονίζεται ότι οποιαδήποτε λάθη στη συµπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον υποψήφιο αφού µε 

την υπογραφή του, επικυρώνει την ορθότητά της. 
 
 
 



 4 

3.18 Αιτήσεις για τα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ της Ελλάδας 

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία για την πρόσβαση των Κυπρίων στα Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας, οι θέσεις κατανέµονται 
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) της Ελλάδας, µε κριτήρια και 
διαδικασίες που καθορίζει η ελληνική νοµοθεσία.   
 
Παρότι οι διαδικασίες είναι πλέον ανεξάρτητες και ξεχωριστές, οι Κύπριοι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι, 
που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση για τα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ της Ελλάδας θα πρέπει να 
πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης που θέτει η νοµοθεσία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.  
Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να παρακάθηνται κάθε χρόνο στις Παγκύπριες Εξετάσεις, να 
εξασφαλίζουν το «γενικό βαθµό κατάταξης» και να πληρούν τους οποιουσδήποτε άλλους 
περιορισµούς καθορίζει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. της Ελλάδας.   
 
Αναλυτικές πληροφορίες εκδίδει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. της Ελλάδας και κοινοποιούνται στους Κυπρίους 
υποψηφίους µε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου.   
Σηµειώνεται ότι ορισµένες θέσεις σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας, 
όπως είναι οι θέσεις σε Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές Καλών Τεχνών και στις ∆ραµατικές 
Σχολές, προσφέρονται µέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου.   
Σηµειώνεται περαιτέρω ότι για θέσεις που ενδεχοµένως να προσφερθούν µέσω των Παγκύπριων 
Εξετάσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας, οι 
υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Υπουργείο Άµυνας αντίγραφο της 
αίτησης/µηχανογραφικού δελτίου συµµετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2009 του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού, συνοδευόµενη από τα κατάλληλα πιστοποιητικά (σελ. 70-71 Τόµος Α΄). 

 
 
4.  ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

4.1 Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να παρακαθήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, τα οποία 
καθορίζονται για το 2009 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 είναι €50.00. 

 
4.2  Από  τα  τέλη  εξαιρούνται  οι  υποψήφιοι  που  παρακάθηνται  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, προσκοµίζοντας σχετικό 

πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεµάτων.  
 
 

5.  ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) 

 
5.1  Οι υποψήφιοι µπορούν να δηλώνουν προτίµηση για απεριόριστο αριθµό προγραµµάτων σπουδών 

(Τµηµάτων ή Σχολών), από δύο (2) το πολύ Επιστηµονικά Πεδία κι εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις πρόσβασης. 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι για µερικά προγράµµατα (Τµήµατα), πέραν των 
προϋποθέσεων πρόσβασης που αναφέρονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων,  µπορεί να 
υπάρχουν πρόσθετα περιοριστικά κριτήρια εισδοχής τα οποία καθορίζονται από τα ίδια τα 
Τµήµατα ή τις Σχολές και τα οποία ο υποψήφιος πρέπει να πληροί για να µπορεί να εισαχθεί σ’ 
αυτά.  Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιδιώκουν να συµβουλεύονται και τους Οδηγούς 
Σπουδών των ΑΑΕΙ που εκδίδονται κάθε χρόνο. 

5.2  Με τη συµπλήρωση της αίτησης συµµετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις ο ενδιαφερόµενος 
υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίµησής του για τα προγράµµατα σπουδών (Τµήµατα και 
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 ή Σχολή) που δεν έχει 

συµπεριλάβει στις προτιµήσεις του· 
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      (β)   δεν µπορεί να  εξασφαλίσει θέση  σε πρόγραµµα (Τµήµα ή Σχολή) στο οποίο τις θέσεις 

καταλαµβάνουν υποψήφιοι µε ψηλότερη βαθµολογία· 
 

      (γ)    αν, µε τη συνολική  βαθµολογία που έχει, µπορεί να εξασφαλίσει θέση  σε περισσότερα από 
ένα προγράµµατα σπουδών (Τµήµατα ή Σχολές), θα του δοθεί τελικά θέση  µόνο σε εκείνο το 
πρόγραµµα σπουδών (Τµήµα ή Σχολή) που προσδιόρισε στη δήλωσή του µε ένδειξη 
προτίµησης ψηλότερης προτεραιότητας σε σχέση µε άλλα προγράµµατα (Τµήµατα ή Σχολές) 
που έχει δηλώσει.  Ψηλότερης προτεραιότητας  προτίµηση είναι το πρόγραµµα (Τµήµα ή 
Σχολή) που δηλώθηκε στη θέση µε αρ.1 και η αµέσως χαµηλότερης προτεραιότητας 
προτίµηση είναι το πρόγραµµα (Τµήµα ή Σχολή) που δηλώθηκε στη θέση µε αρ. 2 και ούτω 
καθεξής.  

 
      (δ)   Ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίµησής του κατά τρόπο ενιαίο για τα 

προγράµµατα σπουδών (Τµήµατα ή Σχολές) των Επιστηµονικών Πεδίων  για τα οποία 
επιθυµεί να είναι υποψήφιος και όχι για κάθε Επιστηµονικό Πεδίο ξεχωριστά. Με βάση τη 
δήλωσή του µπορεί η πρώτη προτίµησή του να είναι πρόγραµµα (Τµήµα ή 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 καµιά 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 και Σχολές) είναι το 
«πιστοποιητικό πρόσβασης», που σηµαίνει τη βεβαίωση που χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόµενο 
υποψήφιο η Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία προσδιορίζει χωρίς αναγραφή βαθµολογίας τη 
δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, σύµφωνα µε τις απαιτούµενες προϋποθέσεις 
πρόσβασης. 

 
6.2.  Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων στα διάφορα προγράµµατα (Τµήµατα και Σχολές) 

είναι ο «γενικός βαθµός κατάταξης», που σηµαίνει το µέσο όρο των βαθµολογιών όλων των 
µαθηµάτων, στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς 
κατάταξης και πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, που εξάγεται σε εικοσάβαθµη κλίµακα, µετά 
από κατάλληλη στατιστική επεξεργασία. 

 
6.3  Ο «γενικός βαθµός κατάταξης» εξάγεται από το µέσο όρο της βαθµολογίας τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) εξεταζόµενων µαθηµάτων για τα προγράµµατα επιπέδου Πανεπιστηµίου, ή 
τουλάχιστον τριών (3) εξεταζόµενων µαθηµάτων για τα προγράµµατα επιπέδου ΑΞΙΚ και ΤΕΙ, 
όπως περιγράφεται 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 Αρµονία-
Υπαγόρευση 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.   
 
Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι µπορούν να επιλέξουν, για σκοπούς πρόσβασης, να εξεταστούν το 

πολύ σε πέντε (5) µαθήµατα και το πολύ σε δύο (2) επιπρόσθετες ειδικές εξετάσεις.  Στην 
περίπτωση που επιλέξουν το µέγιστο των µαθηµάτων και των ειδικών εξετάσεων, ο «γενικός 
βαθµός κατάταξης» θα είναι ο µέσος όρος και των εφτά (7) βαθµολογιών που θα εξασφαλίσουν, 
ανεξάρτητα από τις προτιµήσεις τους σε Επιστηµονικά Πεδία και προγράµµατα σπουδών.  
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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 Σε κάθε περίπτωση, 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 Αρµονία-
Υπαγόρευση 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 δηµοσίων 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 θα ισχύει µόνο για σκοπούς απόλυσης. 
 
6.6  Ο τελικός βαθµός του γραπτού κάθε µαθήµατος που δηλώθηκε από τον υποψήφιο για σκοπούς 

απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία, αποστέλλεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων στο 
σχολείο του υποψηφίου για σκοπούς έκδοσης 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 δηµόσιων Εσπερινών Γυµνασίων και Εσπερινών 
Τεχνικών Σχολών, καθώς επίσης και οι απόφοιτοι δηµόσιων σχολείων δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, µπορούν να επιλέγουν εξεταζόµενα µαθήµατα πρόσβασης ανεξάρτητα αν τα 

έχουν διδαχθεί στο σχολείο ή όχι.   
       
        (β) Οι υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι δηµόσιων Λυκείων ή Τεχνικών Σχολών δικαιούνται να 

επιλέξουν µόνο µαθήµατα που διδάσκονται ως τελειόφοιτοι, µε εξαίρεση ένα µάθηµα που 
µπορεί να µην το διδάσκονται. Το µάθηµα που δεν διδάσκονται µπορεί να είναι οποιοδήποτε 
από τα µαθήµατα που θέλουν να επιλέξουν (π.χ. ένα από τα τρία ή τέσσερα, κτλ).  Οι ειδικές 
δοκιµασίες θεωρούνται διδαγµένο µάθηµα για όλους τους υποψηφίους. 

 
        (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, ανεξάρτητα από τις ώρες που τα διδάσκονται, 
να επιλέγουν Αγγλικά, Μαθηµατικά και Φυσική και αυτά να θεωρούνται ως διδαγµένα 
µαθήµατα (σύµφωνα µε τον πίνακα της σελ. 20 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 παρακάθηνται για 

σκοπούς απόλυσης (στα σχολεία τους) σε τελικές εξετάσεις διαφορετικού επιπέδου από τις 
Παγκύπριες Εξετάσεις. 

 
6.8 Οι υποψήφιοι δεν µπορούν να δηλώσουν να εξεταστούν σε δύο επίπεδα του ίδιου µαθήµατος 

(π.χ. Μαθηµατικά και Μαθηµατικά Κοινού Κορµού) για τον ίδιο σκοπό (π.χ. για πρόσβαση).  
Μπορούν, όµως, να δηλώσουν π.χ. Μαθηµατικά για σκοπούς απόλυσης και Μαθηµατικά Κοινού 
Κορµού για σκοπούς πρόσβασης ή το αντίστροφο.  ∆ιευκρινίζεται ότι τελειόφοιτος που π.χ. 
διδάσκεται Μαθηµατικά Κοινού Κορµού δικαιούται µεν να επιλέξει για σκοπούς πρόσβασης τα 
Μαθηµατικά Κατεύθυνσης και το αντίστροφο, θα θεωρείται όµως ότι επιλέγει µάθηµα που δεν έχει 
διδαχθεί.  Εξαιρούνται οι τελειόφοιτοι Τεχνικών Σχολών, στις περιπτώσεις των µαθηµάτων που 
αναφέρονται στον πίνακα της σελ. 20. 
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7.     ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

 

7.1 Τα εξεταστικά κέντρα θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν το αργότερο µέχρι τις 20  Απριλίου 
2009, µε σχετική δηµοσίευση σε ηµερήσιες, παγκύπριας κυκλοφορίας εφηµερίδες και µε εγκύκλιο 
που αποστέλλεται στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης στην επίσηµη ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού (www.moec.gov.cy).  

 
7.2 Οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν ατοµικά µε επιστολή και συλλογικά µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, τουλάχιστον δύο βδοµάδες πριν από την εξέταση, για το 
συγκεκριµένο εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθήσουν για κάθε µάθηµα που έχουν 
δηλώσει.   

       Οι υποψήφιοι που παρακάθηνται στις Παγκύπριες Εξετάσεις µόνο για σκοπούς απόλυσης, 
ενηµερώνονται για το συγκεκριµένο εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθήσουν για κάθε 
µάθηµα από το Σχολείο στο οποίο φοιτούν. 

 
7.3  Θα λειτουργήσει αριθµός εξεταστικών κέντρων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, 

Λεµεσός, Λάρνακα, Πάφος και Αµµόχωστος). 
 
7.4 Η εξέταση στην Πρακτική ∆οκιµασία για τα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

θα διεξαχθεί µόνο στη Λευκωσία. 
 
7.5  Οι εξετάσεις στην Αρµονία και Υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου για τις Μουσικές Σπουδές θα 

διεξαχθούν µόνο στη Λευκωσία. 
 
7.6  Οι προφορικές εξετάσεις για τις ∆ραµατικές Σχολές θα διεξαχθούν µόνο 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 του Σεπτεµβρίου 2009.  Η υποβολή αίτησης θα γίνει τον Ιούλιο του 2009. 

 
 

8.  ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

     ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 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 απαντήσεων 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 αντίγραφα αυτά δίνονται στους βαθµολογητές, τα ίδια για όλους, 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. 
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9.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΤΩΝ 

     ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 
9.1  Το κάθε γραπτό βαθµολογείται από δύο βαθµολογητές.  Ο πρώτος βαθµολογητής σηµειώνει τους 

βαθµούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθµολογίας στον ειδικό χώρο του τετραδίου 
απαντήσεων και, αφού τους καλύψει αδιαφανώς, παραδίνει τα γραπτά στον υπεύθυνο του 
βαθµολογικού κέντρου.  Ο δεύτερος βαθµολογητής σηµειώνει τους βαθµούς κατά ερώτηση και το 
σύνολο της βαθµολογίας του σε άλλο ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων και παραδίνει τα 
γραπτά στον 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 και 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  επεξεργασία από την Υπηρεσία Εξετάσεων, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της αρµόδιας αρχής (βλ. πιο κάτω). 

 
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 1-20. 
 
(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.  
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10.4 Με βάση τα πιο πάνω, η διεκπεραίωση της στατιστικής επεξεργασίας γίνεται µε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή σε δύο στάδια: 

 

Στάδιο 1: Στατιστική επεξεργασία βαθµολογιών κατά µάθηµα 
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όπου  
 

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

X  : η αρχική βαθµολογία, { }µάθηµα ένα σε βαθµολογία αρχική xxX ∈ , 

)(xf  : 2001,
201

log)( ≤≤
−

= x
x

x
xf , 

)( xfµ  : ο µέσος όρος των βαθµολογιών που προκύπτουν από το µετασχηµατισµό )(xf , 

)( xfσ  : η τυπική απόκλιση των βαθµολογιών που προκύπτουν από το µετασχηµατισµό )(xf , 

 

 

Στάδιο 2: Στατιστική επεξεργασία για προσδιορισµό του Γενικού Βαθµού Κατάταξης/  

Πρόσβασης 
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 (για κάθε υποψήφιο που εξετάστηκε σε ν αριθµό µαθηµάτων, 

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, 

ix  : Η τιµή που αντιστοιχεί στη µεταβλητή X  για ποσοστηµόριο ip  , 

ip  : Το ποσοστό των ατόµων που έχουν επιτύχει βαθµό µικρότερο ή ίσο του iA  , 

1, +ii AA

 

: Άκρα του διαστήµατος µεταβολής του E  στην εικοσάβαθµη κλίµακα όπως 
φαίνονται στο συνηµµένο πίνακα. 

 

 
 

i  iA  ip  
∆ιάστηµα 

µεταβολής του E  

Ποσοστό 
υποψηφίων στο 
διάστηµα 

1 8 0% 21 AEA <≤  10% 

2 11 10% 32 AEA <≤  10% 

3 13 20% 43 AEA <≤  20% 

4 15 40% 54 AEA <≤  25% 

5 17 65% 65 AEA <≤  20% 

6 19 85% 76 AEA ≤≤  15% 

7 20 100%   
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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 δηµόσιων 

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 υποψήφιο που θα παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
που είναι συγγενής τους µέχρι τέταρτου βαθµού συγγένειας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. 

  
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 αποφευχθούν 

τυχόν λάθη και ελλείψεις ή ασάφειες στα θέµατα, να διασφαλιστεί ότι αυτά έχουν το 
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό εγκυρότητας και αξιοπιστίας και καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα 
δυσκολίας, ώστε να παρέχουν δυνατότητα διάκρισης των υποψηφίων, περιλαµβάνονται στη 
διδακτέα ύλη σύµφωνα µε τον Οδηγό Εξετάσεων και µπορούν ν’ απαντηθούν στο χρόνο που 
διατίθεται για την εξέταση.   

 
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 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 την ετοιµασία των σφραγισµένων φακέλων για κάθε αίθουσα των εξεταστικών 

κέντρων.  
 
11.7 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.  

 
11.8 Οι θεµατοθέτες είναι άµεσα υπεύθυνοι για το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων και 

λαµβάνουν προς τούτο τα αναγκαία µέτρα για την διασφάλιση της µη διαρροής του περιεχοµένου 
των δοκιµίων σε µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 
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12. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

      ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 
112.1 Οι βαθµολογητές ορίζονται από την αρµόδια αρχή.  Οι βαθµολογητές υπογράφουν υπεύθυνη 

δήλωση ότι κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις δεν έχουν  υποψήφιο 
που θα παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις που είναι συγγενής τους µέχρι τέταρτου βαθµού 
συγγένειας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. 

 
  12.2 (α) Ο βαθµολογητής χρεώνεται µε συγκεκριµένο αριθµό γραπτών, τα οποία οφείλει να                 

βαθµολογήσει µε εµπιστευτικότητα και να φυλάξει, σύµφωνα µε τις οδηγίες που καθορίζει              
η αρµόδια αρχή, ασφαλισµένα 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 
       υπεύθυνο του βαθµολογικού κέντρου και αναφέρει τα σχετικά στοιχεία.   

 
       (iv) Ο βαθµολογητής δύναται να κληθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων για αποκατάσταση 

τυχόν αβλεψίας ή παράλειψής του 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.   

 
13.2Τα 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 αδιαφανώς 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. 

 
        (β)  Οι υποψήφιοι που είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα 

εξέτασης τον εξοπλισµό που καθορίζεται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής.  
 
13.7 Το κάπνισµα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
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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 Την επιτροπή εξεταστικού κέντρου αποτελούν: 
 
        (α)  πρόεδρος, ο διευθυντής του σχολείου που λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο, ή ένας βοηθός 

διευθυντής, που υποδεικνύεται από αυτόν ως εκπρόσωπός του, 
 
        (β)  ένας βοηθός διευθυντής 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 διευκολύνσεις σε υποψηφίους που είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε 

οδηγίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων, και  
 
       (ζ)  γενικά 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 δηµόσιου 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) ∆εν επιτρέπεται να δίνουν διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά το εξεταστικό δοκίµιο· µπορούν όµως 

να βοηθήσουν τους υποψηφίους να συµπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους και τον κωδικό 
µαθήµατος στο τετράδιο απαντήσεων. 

 
       (β) Υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η εξέταση να διεξάγεται  οµαλά και 

να αποφεύγεται δολίευση. 
 
       (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 
τους  διανέµουν τα δοκίµια στον καθορισµένο χρόνο. 
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    (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) Πριν από την έναρξη της εξέτασης δίνουν οδηγίες στους υποψηφίους να γράψουν τα ατοµικά 

στοιχεία τους στο ειδικό πλαίσιο του εξώφυλλου του τετραδίου απαντήσεων.  Κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης οι επιτηρητές 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) Είναι δυνατό να επιτρέψουν, 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 δε 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) Κατά την παράδοση των γραπτών, καλύπτουν µε το αδιαφανές κάλυµµα το ειδικό πλαίσιο τoυ 

εξώφυλλου των τετραδίων απαντήσεων στα οποία είναι γραµµένα τα ατοµικά στοιχεία των 
υποψηφίων, αφού προηγουµένως κάνουν το σχετικό έλεγχο των ονοµαστικών στοιχείων 
συγκρίνοντας µε τα στοιχεία του δελτίου υποψηφίου και τα στοιχεία της ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου του.  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 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 άποψή 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 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 εκθέσεις που αφορούν το περιστατικό. 

 
     (ιστ) Παραδίνουν τα γραπτά µε τον κατάλογο των  παρόντων υποψηφίων στον πρόεδρο της 

επιτροπής του εξεταστικού κέντρου.  
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15.4 Οι αναπληρωτές επιτηρητές: 
  
      (α) Βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στον 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 αίτηση 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 όσοι έχουν 

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 συµπεριφορά 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 αµέσως 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: 

 
       (α) υπογραµµένη αναφορά από τους επιτηρητές, 
 
       (β) υπογραµµένη δήλωση του υποψηφίου, αν έχει υποβληθεί και 
 
       (γ) οποιοδήποτε τεκµήριο υπάρχει. 
 
 
16. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

      ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

  

16.1 Τα θέµατα αναπαράγονται στο χώρο όπου συνεδριάζουν οι θεµατοθέτες και κάτω από την 
επίβλεψή τους.  Στη συνέχεια τα θέµατα 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 στον πρόεδρο των επιτροπών εξεταστικού κέντρου ή εκπρόσωπό του. 

 
16.2 Οι θεµατοθέτες, η δακτυλογράφος και γενικά το προσωπικό που ασχολείται µε τα θέµατα 

παραµένουν στο χώρο µία ώρα µετά την έναρξη της εξέτασης.  Όσοι εµπλέκονται στη 
θεµατοθέτηση υπογράφουν δήλωση τήρησης της εµπιστευτικότητας των θεµάτων. 

 
16.3 Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα θέµατα 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. 
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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. 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 αν υπάρχει δικαστική 
υπόθεση σε εξέλιξη, οπότε τα συγκεκριµένα γραπτά φυλάσσονται για όσο επιπρόσθετο χρόνο 
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 2009,  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       

26 Ιουνίου 2009.   
 
 
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 καλύτερη, στη σειρά, 
προτίµηση των υποψηφίων όπως τους επιτρέπει η σειρά επιτυχίας τους, 

 
       (γ) µε τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω 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.   
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       (γ)  Θεωρείται ότι υποψήφιος αποδέχεται τη θέση, εκτός εάν µε γραπτή δήλωση του προς την 

Υπηρεσία Εξετάσεων δηλώσει, µέσα σε προθεσµία που καθορίζει και ανακοινώνει µαζί µε τη 
δηµοσίευση της πρώτης κατανοµής η αρµόδια αρχή, ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση ή ότι 
ενδιαφέρεται να συµµετάσχει σε ενδεχόµενη δεύτερη κατανοµή. 

 
20.3.(α)  Μετά την υποβολή των δηλώσεων εκ µέρους των υποψηφίων και την τυχόν ύπαρξη κενών 

θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, η αρµόδια αρχή αποφασίζει αν θα γίνει δεύτερη κατανοµή των 
θέσεων.   

 
       (β)  Σε περίπτωση δεύτερης κατανοµής, εκδίδονται και αποστέλλονται οι βεβαιώσεις για τη θέση 

που εξασφάλισε οριστικά ο κάθε υποψήφιος, µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται στην 
πρώτη κατανοµή.   

 
       (γ)  ∆ύναται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, που ανακοινώνεται µε την έκδοση των 

αποτελεσµάτων της δεύτερης κατανοµής, να διενεργείται και τρίτη κατανοµή, µε ξεχωριστές 
διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται από την αρµόδια αρχή. 

 
20.4 Αν 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 και Τµήµατα των ΑΑΕΙ της Κύπρου, σε ποσοστό ίσο µε το 10% του 
συνολικού αριθµού θέσεων στις συγκεκριµένες Σχολές και Τµήµατα, µε δικαιούχους τους 
µαθητές της τελευταίας τάξης και τους απόφοιτους των δηµόσιων Τεχνικών Σχολών, που 
λειτουργούν σύµφωνα µε τους περί Λειτουργίας των ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
Κανονισµούς,  και σε ποσοστό ίσο µε το 3% όλων των Τµηµάτων µε δικαιούχους τους 
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 τών εν λόγω δικαιούχων και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης 
για το Τµήµα αυτό.   
 

       (γ)  Νοείται ότι θέσεις που δεν περιλαµβάνονται στις υπεράριθµες και καταλαµβάνονται από 
τελειόφοιτους και απόφοιτους δηµόσιων Τεχνικών Σχολών, ∆ηµόσιων Εσπερινών Γυµνασίων 
και ∆ηµόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, δεν υπολογίζονται στις υπεράριθµες θέσεις που 
πιο πάνω αναφέρονται και 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 από τα 
ίδια τα ΑΑΕΙ εκτός των προνοιών του περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόµου, 
σύµφωνα µε κριτήρια και διαδικασίες που καθορίζουν και ανακοινώνουν τα ίδια τα ΑΑΕΙ.  
Ορισµένες σχετικές πληροφορίες περιλαµβάνονται στο τέλος του παρόντος Οδηγού 
Παγκύπριων Εξετάσεων.  

 
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 παραχωρούνται επίσης και οι υποτροφίες 
που τυχόν θα δοθούν από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας σε όσους πληρούν τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ΙΚΥ. 

 
21.2 Όσοι επιθυµούν να διεκδικήσουν υποτροφία ΙΚΥ, 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.  Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων σε χρόνο που θα 
καθοριστεί στη σχετική ανακοίνωση. 

 
 
 

22.    ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  

        ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ  
 

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. Για τις νίκες στα αγωνίσµατα των σκυταλοδροµιών οι αθλητές θα πιστώνονται µε 50% της 
πριµοδότησης της αξιολογούµενης νίκης (ακολουθεί Πίνακας Πριµοδότησης). 

 
2. Για τις νίκες στα αθλήµατα των Οµαδικών Αθληµάτων οι αθλητές θα πιστώνονται µε το 75% 

της πριµοδότησης της αξιολογούµενης νίκης, νοουµένου ότι αυτοί έλαβαν µέρος τουλάχιστον 
στο 50% των αγώνων της αξιολογούµενης διοργάνωσης. 

 
3. Ως κριτήριο πριµοδότησης θα λαµβάνεται η καλύτερη επίδοση του αθλητή/τριας κατά τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια. (Πίνακας Πριµοδότησης). 
     

4. Το σχέδιο καλύπτει όλα τα αθλήµατα και αγωνίσµατα ατοµικά ή οµαδικά που περιλαµβάνονται 
στο επίσηµο πρόγραµµα των τελευταίων και επόµενων Ολυµπιακών Αγώνων, οι δε 
Οµοσπονδίες που έχουν την ευθύνη των αθληµάτων / αγωνισµάτων είναι αναγνωρισµένες από 
τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή.  

 
5. Νοείται ότι µε την αύξηση της βαθµολογίας της Πρακτικής ∆οκιµασίας ανάλογα µε την 

περίπτωση, η βαθµολογία δεν θα υπερβαίνει τη µέγιστη δυνατή βαθµολογία, δηλαδή τις 20 
µονάδες. 

 
 6. Οι αθλητές οφείλουν να αποστείλουν βεβαίωση από την αντίστοιχη Οµοσπονδία του αθλήµατός 
τους (ατοµικού ή οµαδικού) που να πιστοποιεί την καλύτερη νίκη τους µε την οποία διεκδικούν 
πριµοδότηση.  Μαζί µε τη βεβαίωση, θα αποστέλλονται απαραιτήτως φύλλα αγώνων για τα 
οµαδικά αθλήµατα και διπλώµατα για τα ατοµικά αθλήµατα.  Όπου ο υποψήφιος δεν 
προσκοµίσει φύλλα αγώνος και διπλώµατα, δεν θα παραχωρούνται οποιαδήποτε ποσοστά 
πριµοδότησης. 

       Όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για πριµοδότηση 
να αποστέλλονται διπλοσυστηµένα στο Γραφείο των Επιθεωρητών Φυσικής Αγωγής 

(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Γωνία Κίµωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 

Λευκωσία) µέχρι την 29
η
 Μαΐου 2009, η οποία θα είναι και η τελευταία ηµεροµηνία 

παραλαβής, µε σφραγίδα ταχυδροµείου. 
      ∆ιακρίσεις σε αγώνες µεταξύ 29

ης Μαΐου  και της 9ης Ιουνίου 2009, ηµέρας έναρξης της εξέτασης 
Πρακτικής ∆οκιµασίας υποβάλλονται απευθείας στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού µέχρι την 12

η
 Ιουνίου 2009 τελευταία µέρα των Παγκύπριων Εξετάσεων 

2009. 
  

7. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία Α΄ του πίνακα πριµοδότησης παίρνουν το σύνολο 
της βαθµολογίας στην πρακτική δοκιµασία (δηλαδή 20). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής 
υποχρεούνται να παρουσιαστούν και να λάβουν µέρος στην πρακτική δοκιµασία.  Σε 
περίπτωση σοβαρού κωλύµατος τούτο θα εξετάζεται από την εξεταστική επιτροπή. 

 
8. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία Β΄ του πίνακα πριµοδότησης παίρνουν την 
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αναφερόµενη εκατοστιαία πριµοδότηση επί της ατοµικής επίδοσης τους στην πρακτική 
δοκιµασία. 

Η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει το δικαίωµα να διενεργήσει δειγµατικά έλεγχο φαρµακοδιέγερσης 
(αντιτόπιγκ) µε βάση τους κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
 

Α΄ Κατηγορία  

% ΝΙΚΗ ΑΓΩΝΕΣ 

1η-8η Ολυµπιακοί και Παγκόσµιοι 

1η-8η Κοινοπολιτειακοί και Πανευρωπαϊκοί 

1η-8η Μεσογειακοί Αγώνες 

 1η-8η Παγκόσµιοι  Σχολικοί (ISF) 

1η-8η Παγκόσµιοι Εφήβων - Νεανίδων 

1η-6η Πανευρωπαϊκοί Εφήβων - Νεανίδων 

1η-6η Νέων Ευρώπης 

100% 

1
η
 ΑΜΚΕ 

 
 

Β΄ Κατηγορία  

% ΝΙΚΗ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΗ ΑΓΩΝΕΣ 

2η-3η ΑΜΚΕ 1η Παγκύπριοι Ανδρών Γυναικών  
40% 

1η Πανελλήνιοι Μαθητικοί Λυκείων   

35% 2η-3η Πανελλήνιοι Μαθητικοί Λυκείων 2η-3η Παγκύπριοι Ανδρών Γυναικών  

30% 1η Παγκύπριοι  Εφήβων Νεανίδων    

25% 1η 
Παγκύπριοι Μαθητικοί Λυκείων 

1η 
Πανελλήνιοι Μαθητικοί  

Γυµνασίων 

20% 2η-3η Παγκύπριοι Μαθητικοί Λυκείων   

15% 2η-3η 
Πανελλήνιοι Μαθητικοί 
Γυµνασίων   

10% 
Τέσσερις  Συµµετοχές µε Εθνική Οµάδα Οµαδικών Αθληµάτων σε ∆ιεθνείς Αγώνες 
µε συµµετοχή στον αγώνα 

 
Στα οµαδικά αθλήµατα της κατηγορίας Παγκυπρίων Αγώνων δικαιούται πριµοδότησης αθλητής/τρια 
που έχει τουλάχιστο τρεις συµµετοχές κατά την διάρκεια του πρωταθλήµατος.  Στην κατηγορία 
εξωσχολικών Πρωταθληµάτων Οµαδικών αθληµάτων περιλαµβάνονται µόνο τα πρωταθλήµατα Α’ 
Κατηγορίας. 
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23.      ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ     

 
23.1 ∆ραµατικές Σχολές 

 
Για τις ∆ραµατικές Σχολές της Ελλάδας ενδέχεται να παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού της 
Ελλάδας, µέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου, αριθµός θέσεων και 
υποτροφιών. Οι εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων γίνονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα των 
Παγκύπριων Εξετάσεων. Η κατανοµή των µονάδων για την Έκθεση Ιδεών και την προφορική εξέταση 
που απαιτείται γίνεται σύµφωνα µε τα πιο κάτω: 
 
                Έκθεση Ιδεών  ∆ραµατικών Σχολών                                            Μονάδες 
                (θέµα σχετικό µε την πολιτιστική ζωή και δηµιουργία).                   50/200  

          
                Προφορική Εξέταση:                                                       Μονάδες 

• 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 
 
Η συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης είναι µέχρι 20 λεπτά. 
 

Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς των ∆ραµατικών Σχολών της Ελλάδας δικαίωµα διεκδίκησης θέσης 
έχουν απόφοιτοι εξατάξιων δηµόσιων σχολείων που δε θα έχουν συµπληρώσει το 25

ο
 έτος της ηλικίας 

τους την 1.9.2009. Αιτήσεις για συµµετοχή στις εξετάσεις και εξασφάλιση υποτροφίας πρέπει να 
υποβληθούν σε ειδικό έντυπο από τις 16 Mαρτίου µέχρι 26 Μαρτίου 2009, ή στα Κέντρα 
Συγκέντρωσης Αιτήσεων.   
Επιτυχόντες υποψήφιοι της Σχολής Καρόλου Κουν παρακάθηνται και σε εξετάσεις του Υπουργείου 
Πολιτισµού Ελλάδας και καταβάλλουν δίδακτρα για τη φοίτησή τους. 
Άρρενες υποψήφιοι της Ανωτέρας Σχολής ∆ραµατικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου θα πρέπει, µε βάση 
τους κανονισµούς της Σχολής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, κατά το έτος 
που παρακάθηνται στις Παγκύπριες Εξετάσεις, για διεκδίκηση θέσης. 
  
23.2  Σχολές Καλών Τεχνών  

 
Οι διαδικασίες εξέτασης και διεκδίκησης θέσης για τις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας δεν 
περιλαµβάνονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς των Σχολών οι 
υποψήφιοι για εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών 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 5 µέρες της εξέτασης.  Λεπτοµέρειες για τις ηµεροµηνίες και 
διαδικασίες διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2009 από την Υπηρεσία 

Εξετάσεων. 
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24.     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

          (ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 

 
24.1   Τα προγράµµατα σπουδών (Τµήµατα ή Σχολές) που είτε λειτουργούν είτε ενδέχεται να 

λειτουργήσουν στο µέλλον στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, οµαδοποιούνται, ανάλογα µε το γνωστικό 
αντικείµενο, σε πέντε (5) Επιστηµονικά Πεδία.   

 
24.2    Τα πέντε (5) Επιστηµονικά Πεδία είναι: 

•     1
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών  Επιστηµών 

•     2
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο Θετικών Επιστηµών 

•     3
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο Επιστηµών Υγείας 

•     4
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστηµών  

•     5
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

 
24.3   Το πλαίσιο µαθηµάτων που απαιτείται για το κάθε Επιστηµονικό Πεδίο, αναλόγως του επιπέδου 

και του περιεχοµένου των προγραµµάτων σπουδών (Τµηµάτων) περιγράφονται αναλυτικά ως 
ακολούθως:  

 
 
 
 
      Σηµείωση: Για Τελειοφοίτους Τεχνικών Σχολών 
 

 
∆ιευκρίνιση για µαθήµατα Τεχνικών Σχολών: 
 
Για τις προϋποθέσεις πρόσβασης ισχύουν τα πιο κάτω: 
 
Μαθητής που διδάσκεται Φυσική  Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4ωρο) ή Φυσική Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο) 
δικαιούται να επιλέξει να παρακαθίσει Φυσική (Φυσική 6ωρο) και να θεωρείται διδασκόµενο 
µάθηµα. 
 
Μαθητής που διδάσκεται Μαθηµατικά  Τ.Σ. (Θ.Κ.) (4ωρο) ή Μαθηµατικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο) 
δικαιούται να επιλέξει να παρακαθίσει Μαθηµατικά (Μαθηµατικά 6ωρο) και να θεωρείται 
διδασκόµενο µάθηµα. 
 
Μαθητής που διδάσκεται Μαθηµατικά Τ.Σ. (Π.Κ.) (2ωρο) δικαιούται να επιλέξει να 
παρακαθίσει Μαθηµατικά Κ.Κ. και να θεωρείται διδασκόµενο µάθηµα. 
 
Μαθητής που διδάσκεται Αγγλικά 2ωρο Τ.Σ. (Ξενοδοχειακής) δικαιούται να επιλέξει να 
παρακαθίσει Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. (Ξενοδοχειακής) ή Αγγλικά (Αγγλικά 6ωρο) και να 
θεωρείται διδασκόµενο µάθηµα. 
 
Μαθητής που διδάσκεται Αγγλικά 2ωρο ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. δικαιούται να επιλέξει να 
παρακαθίσει Αγγλικά 6ωρο και να θεωρείται διδασκόµενο µάθηµα. 
 
Μαθητής που διδάσκεται Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. (Ξενοδοχειακής) δικαιούται να επιλέξει να 
παρακαθίσει Αγγλικά (Αγγλικά 6ωρο) και να θεωρείται διδασκόµενο µάθηµα. 
 
Μαθητής που διδάσκεται Αγγλικά 2ωρο ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ. ή Π.Κ.) δικαιούται να 
επιλέξει να παρακαθίσει Αγγλικά (Αγγλικά 6ωρο) και να θεωρείται διδασκόµενο µάθηµα. 
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1
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 Α. (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(2) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(2) 

 

1.  Νέα Ελληνικά 

 

2.  Ιστορία 

- Αρχαία Ελληνικά 

- Λατινικά 

- Μαθηµατικά ή Μαθηµατικά Κ.Κ. 

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

- 1
η
 Ξένη Γλώσσα * 

- 2
η
 Ξένη Γλώσσα * 

- Βιολογία  

 

* Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά,   
  Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά 

 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Τουρκικών και Μεσανατολιτικών Σπουδών (Τουρκικές Σπουδές) (*µόνο γι’ αυτό το τµήµα 

µπορεί και τα δύο επιλεγόµενα µαθήµατα να είναι ξένη γλώσσα [1
η
 και 2

η
]) 

(Πανεπιστήµιο Κύπρου). 
 

• Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) – Τµήµα Στρατολογικό, Στρατιωτική 
Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) – Τµήµα Ψυχολόγων  
(στα προγράµµατα αυτά µπορεί να µην υπάρξουν διαθέσιµες θέσεις) 

 

• Γλώσσας - Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών, Θεατρικών Σπουδών, 
Θεάτρου, Κινηµατογράφου (είναι και στο 2

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής (είναι και στο 2
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), Κοινωνικής Πολιτικής, 

Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (είναι και στο 5
ο
 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 2

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), ∆ιαχείρισης 

Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (είναι και στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο), 
Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης. 

 
Β. (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(3) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

 

1. Νέα Ελληνικά 

2. Ιστορία  

3. Αρχαία Ελληνικά 

 

 

- Λατινικά 

- Μαθηµατικά ή Μαθηµατικά Κ.Κ. 

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

- Ξένη Γλώσσα * 

- Βιολογία  

 

* Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά,   
  Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά 
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Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Νοµικής, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών 
Σπουδών και Φιλοσοφίας (Κλασικές Σπουδές), Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 
(Φιλοσοφία) (Πανεπιστήµιο Κύπρου). 

 

• Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Φιλοσοφίας – 
Παιδαγωγικής και 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. 

 
 
Γ. Ξένες Γλώσσες (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(3) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

 

1. Νέα Ελληνικά 

2. Ιστορία  

3. Ξένη Γλώσσα 

 

 

- Αρχαία Ελληνικά 

- Λατινικά 

- Μαθηµατικά 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: 
 

• Αγγλικών Σπουδών, Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών (Πανεπιστήµιο 

Κύπρου). 
 

• Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερµανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής και Ισπανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας (Κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας), Ιταλικής και 
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας), 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας (Ειδίκευση Μετάφρασης ή ∆ιερµηνείας), 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας (Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και 
Πολιτισµού). 

 
Σηµείωση 1:  Για εισδοχή στα προγράµµατα Ξένων Γλωσσών απαιτείται εξέταση στην  αντίστοιχη 
                     Ξένη Γλώσσα.    
 
Σηµείωση 2: Για εισδοχή στο πρόγραµµα Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας (Ειδίκευση Μετάφρασης ή 
                    ∆ιερµηνείας) απαιτείται  εξέταση σε 2 Ξένες Γλώσσες από τις εξής τρεις:  Αγγλικά,  
                    Γαλλικά, Γερµανικά.  
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∆.  (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(3) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

 

1. Νέα Ελληνικά 

2. Ιστορία  

3. Αγγλικά  

 

 

- Αρχαία Ελληνικά 

- Λατινικά 

- Μαθηµατικά ή Μαθηµατικά Κ.Κ. 

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

- Γαλλικά 

- Βιολογία  

 

Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών (Κοινωνιολογία), Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών (Πολιτική Επιστήµη) (Πανεπιστήµιο Κύπρου). 

 

• ∆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 και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας, Σλαβικών Σπουδών, Βαλκανικών Σπουδών, Βαλκανικών - Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών (είναι και στο 5

ο
 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 – πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 5ου Επιστηµονικού 
Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου).  

 

• Πρόγραµµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - (είναι και στο 4
ο
 Επιστηµονικό πεδίο) πρόσβαση 

µε τα µαθήµατα του 2
ου

 Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου Α). 
 
 

Ε.  «Ειδικές Σπουδές» Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(3) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

 

1.  Νέα Ελληνικά 

 

2.  Βιολογία 

 

3.  Πρακτική ∆οκιµασία * 

- Αρχαία Ελληνικά 

- Ιστορία 

- Αγγλικά 

- Γαλλικά 

- Μαθηµατικά 

- 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 
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Σηµείωση: Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν συµπεριλαµβάνεται η Πολιτική Οικονοµία.          
(κωδ. 24). 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (είναι και στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο). 
 
 
ΣΤ. «Ειδικές Σπουδές»  Μουσικών Σπουδών  (επιπέδου Πανεπιστηµίου)   

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(2) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

 

1.   Νέα Ελληνικά 

2.   Αρµονία - Υπαγόρευση Μουσικού  
      Κειµένου * 

 

 

- Μαθηµατικά ή Μαθηµατικά Κ.Κ. 

- Ιστορία 

- Αρχαία Ελληνικά 

- 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 

*  Η Αρµονία-Υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου αποτελεί ειδική εξέταση  
 
Σηµείωση: Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν συµπεριλαµβάνεται η Πολιτική Οικονοµία.        
(Κωδ. 24). 
 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (είναι και στο 2ο Επιστηµονικό 
Πεδίο). 

 

Ζ.  «Ειδικές Σπουδές» Παιδαγωγικών Τµηµάτων (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(1) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(3) 

 

1.  Νέα Ελληνικά 

 

- Μαθηµατικά Κ.Κ. ή  Μαθηµατικά  

- Αρχαία Ελληνικά 

- Ιστορία 

- Αγγλικά 

- Φυσική 

- Χηµεία 

- Τεχνολογία ή Πληροφορική 

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

- Βιολογία  
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Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Επιστηµών Αγωγής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) (είναι σε όλα τα Επιστηµονικά Πεδία), 
Επιστηµών Αγωγής (Προδηµοτική Εκπαίδευση) (είναι σε όλα τα Επιστηµονικά Πεδία), 
Ψυχολογίας (Πανεπιστήµιο Κύπρου). 

 

• 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 2

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο). 

 
  Η.  (επιπέδου T.E.I.) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(1) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(2) 

 

1.  Νέα Ελληνικά  

 

-  Αρχαία Ελληνικά 

-  Ιστορία 

-  Πολιτική Οικονοµία/ 

   Πολιτική Οικονοµία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ 

-  Πληροφορική   

-  Μαθηµατικά 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 συµπεριλαµβάνεται η Πολιτική Οικονοµία (κωδ. 24). 
 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης, Μουσικολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων, Κοινωνικής 
Εργασίας, Βρεφονηπιοκοµίας (είναι και στο 2

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), Προσχολικής 

Αγωγής (είναι και στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο), Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (είναι 
και στο 2

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (είναι και στο 5

ο
 

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

 
Προγράµµατα  Σπουδών επιπέδου ΤΕΙ µε ειδικές πρόνοιες πρόσβασης: 

 

• Πρόγραµµα  Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (είναι και στο 2
ο
 

Επιστηµονικό Πεδίο) - πρόσβαση και µε τα µαθήµατα του 2ου και του 5ου Επιστηµονικού 
Πεδίου (επιπέδου Τ.Ε.Ι.). 
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2
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Α. (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(2) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(2) 

 

1.  Νέα Ελληνικά 

 

2.  Μαθηµατικά  

 

- Φυσική 

- Χηµεία 

- Βιολογία 

- Πληροφορική  

- Τεχνολογία  

- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή 

  Τεχνολογία Τ.Σ (Θ.Κ.) ΙΙ 

 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Βιολογίας (είναι και στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο), Χηµείας (Πανεπιστήµιο Κύπρου). 
 

• Επιστηµών της Θάλασσας, Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών 
Μαθηµατικών, Χηµείας, Βιολογίας (είναι και στο 3

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), Γεωλογίας, 

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. 
 
Σηµείωση:  Ένας υποψήφιος µπορεί να επιλέξει δύο µαθήµατα Τεχνολογίας Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι ή ΙΙ µόνο 

στα  προγράµµατα Γεωλογίας και στο πρόγραµµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. 
 
Β. (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(3) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

 

1.  Νέα Ελληνικά 

 

2.  Μαθηµατικά  

 

3.  Φυσική 

 

- Χηµεία 

- Βιολογία 

- Πληροφορική  

- Τεχνολογία  

- Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι 

- Τεχνολογία Τ.Σ (Θ.Κ.) ΙΙ 

 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Μαθηµατικών και Στατιστικής, Φυσικής (Πανεπιστήµιο Κύπρου). 
 

• Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)  – Τµήµα  Όπλων, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 
(ΣΣΕ) – Τµήµα Σωµάτων, Ιπταµένων Σχολής Ικάρων (ΣΙ), Μηχανικών Σχολής Ικάρων 
(ΣΙ), Ελεγκτών Αεράµυνας Σχολής Ικάρων (ΣΙ), Μαχίµων Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων 
(ΣΝ∆), Μηχανικών Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆).  
(στα πιο πάνω Προγράµµατα µπορεί να µην υπάρξουν διαθέσιµες θέσεις) 
 

• Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, Μαθηµατικών, Φυσικής. 
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Προγράµµατα Σπουδών Επιπέδου Πανεπιστηµίου µε ειδικές πρόνοιες πρόσβασης: 
 

• Πρόγραµµα Γεωγραφίας - πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 1
ου

 Επιστηµονικού Πεδίου 
(επιπέδου Πανεπιστηµίου Α).   

 

• Προγράµµατα Μεθοδολογίας – Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης, Κινηµατογράφου, 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  (είναι και στο 1

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) – 

πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου Α). 
 

• Προγράµµατα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, 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, ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και 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 4

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) – πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 4

ου
 

Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου Α). 
 

• Πρόγραµµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και µερικά προγράµµατα Πληροφορικής (είναι 
και στο 4

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) – πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 5

ου
 Επιστηµονικού 

Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου A). 
             

• Πρόγραµµα Στατιστικής - πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 5
ου

 Επιστηµονικού Πεδίου 
(επιπέδου Πανεπιστηµίου A). 

 

• 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) (βλέπε 1ο Επιστηµονικό Πεδίο). 

 

• Προγράµµατα Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (είναι και στο 1
ο
 

Επιστηµονικό Πεδίο) – πρόσβαση µε τα µαθήµατα των «Ειδικών Σπουδών» Μουσικών 
Σπουδών (επιπέδου Πανεπιστηµίου) (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) (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 1

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) – πρόσβαση µε τα µαθήµατα των 

«Ειδικών Σπουδών» Παιδαγωγικών Τµηµάτων (επιπέδου Πανεπιστηµίου) (βλέπε 1
ο
 

Επιστηµονικό Πεδίο). 
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Γ.  (επιπέδου T.E.I.) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(2) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

 

1.  Νέα Ελληνικά  

 

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

 

-  Φυσική ή Φυσική Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο)    

-  Χηµεία 

-  Βιολογία  

-  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: 
 

• Βρεφονηπιοκοµίας, Προσχολικής Αγωγής, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. (όλα τα τµήµατα είναι και στο 1

ο
 

Επιστηµονικό πεδίο) 
 

• Φυτικής Παραγωγής,  Ανθοκοµίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογικής Γεωργίας, Ζωικής Παραγωγής, Θερµοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας, Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, (όλα 
τα Τµήµατα είναι και στο 4

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο).  

 
Προγράµµατα σπουδών επιπέδου ΤΕΙ µε ειδικές πρόνοιες πρόσβασης: 
 

• Πρόγραµµα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (είναι και στο 1
ο
 

Επιστηµονικό Πεδίο) - πρόσβαση και µε τα µαθήµατα του 1ου και του 5ου Επιστηµονικού 
Πεδίου (επιπέδου  ΤΕΙ).  

 

• Προγράµµατα Βρεφονηπιοκοµίας, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (είναι και στο 1ο 
Επιστηµονικό Πεδίο) – πρόσβαση µε τα µαθήµατα και του 1

ου Επιστηµονικού Πεδίου 
(επιπέδου ΤΕΙ).  
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3
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Α. (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(2) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(2) 

 

1.  Νέα Ελληνικά 

 

2.  Φυσική ή Χηµεία 

 

- Βιολογία 

- Χηµεία ή Φυσική 

- Μαθηµατικά 

 

 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Βιολογίας (είναι και στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο) (Πανεπιστήµιο Κύπρου) 
 

• Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), Ιατρικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών 
Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Οδοντιατρικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), 
Κτηνιατρικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Φαρµακευτικό 
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ). 
(στα πιο πάνω Προγράµµατα µπορεί να µην υπάρξουν διαθέσιµες θέσεις) 

 

• Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Επιστήµης ∆ιαιτολογίας 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 4
ο
 Επιστηµονικό 

Πεδίο) - πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 4
ου

 Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου 
Πανεπιστηµίου Α). 

 

• Προγράµµατα Βιολογίας (είναι και στο 2
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) - πρόσβαση και µε τα 

µαθήµατα του 2ου Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου Α). 
 

• 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) (βλέπε 1ο Επιστηµονικό Πεδίο). 
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Β. Νοσηλευτικής (Επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(2) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(2) 

 

1.  Νέα Ελληνικά  

2.  Χηµεία ή Βιολογία 

 

-  Φυσική ή 
   Φυσική Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο) 
 
- Χηµεία ή Βιολογία 
 
-  Μαθηµατικά 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 συµπεριλαµβάνεται η Πολιτική Οικονοµία (κωδ. 24) 
 

Περιλαµβάνεται το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών: 
 

• Νοσηλευτικής (Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου). 

• Νοσηλευτικής 
 
 

Γ.  (επιπέδου T.E.I.) 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(1) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(2) 

 

1.  Νέα Ελληνικά  

 

 

-  Φυσική ή Φυσική Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο)    

-  Χηµεία 

-  Βιολογία 

-  Πληροφορική  

-  Μαθηµατικά 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 συµπεριλαµβάνεται η Πολιτική Οικονοµία (κωδ. 24) 
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Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• 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 1
ου

 Επιστηµονικού 
Πεδίου (επιπέδου ΤΕΙ). 
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4
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Α. (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(3) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

 

1.  Νέα Ελληνικά 

 

2.  Μαθηµατικά  

 

3.  Φυσική  

- Χηµεία 

- Βιολογία 

- Τεχνολογία 

- 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: 
 

• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Μηχανολογίας και 
Κατασκευαστικής, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πληροφορικής 
(Πανεπιστήµιο Κύπρου). 

 

• ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος, Γεωπονικών Επιστηµών – Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης 
Τροφίµων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών 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) 
(Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου).      

 

• 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, 
Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – 
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων, Ναυπηγών Μηχανολόγων, Μηχανικών Μεταλλείων, 
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων.  

 

• Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (είναι και στο 5ο Επιστηµονικό Πεδίο), ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (είναι και στο 5

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), ∆ιαχείρισης 

Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (είναι και στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο), 
Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών (είναι και στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο). 
 

• Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, 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, ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και 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). 
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Β. (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(3) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

1.  Νέα Ελληνικά 
 
2.  Μαθηµατικά  
 
3.  Φυσική  

- Ελεύθερο-προοπτικό Σχέδιο ή  

  Αρχιτεκτονικό-τεχνικό Σχέδιο ή    

  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.) 

 

 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Αρχιτεκτονικής (Πανεπιστήµιο Κύπρου). 
 

• Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.  
 
Προγράµµατα Σπουδών Επιπέδου Πανεπιστηµίου µε ειδικές πρόνοιες πρόσβασης: 
 

• Πρόγραµµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας (είναι και στο 3
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) – 

πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου Α). 
 

• Πρόγραµµα Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης – πρόσβαση και µε τα 
µαθήµατα του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου Α). 

 

• Πρόγραµµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης – πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 5ου 
Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου A). 

 

• Πρόγραµµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και µερικά προγράµµατα Πληροφορικής (είναι 
και στο 2

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) – πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 5

ου
 Επιστηµονικού 

Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου A). 
 

• 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 5

ου
 Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου 

Πανεπιστηµίου A). 
 

• 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) (βλέπε 1ο Επιστηµονικό Πεδίο). 

 

• Πρόγραµµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (είναι και στο 1
ο
 Επιστηµονικό 

Πεδίο) πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 1
ου

 Επιστηµονικού Πεδίου (Επιπέδου 
Πανεπιστηµίου ∆). 

 

• Πρόγραµµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (είναι και στο 1
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) – πρόσβαση 

µε τα µαθήµατα του 2
ου

 Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου Α). 
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Γ.  (επιπέδου Τ.Ε.Ι.) 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(2) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

 

1.  Νέα Ελληνικά  

 

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

 

 

- Φυσική ή Φυσική Τ.Σ. (Π.Κ.) (4ωρο)   

- Χηµεία 

- Βιολογία 

- 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: 
 

• Μονίµων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) – Τµήµα Όπλων, Μονίµων 
Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) – Τµήµα Σωµάτων , Μονίµων Υπαξιωµατικών 
Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωµατικών 
∆ιοικητικών Αεροπορίας  (ΣΥ∆Α) 
(στα πιο πάνω Προγράµµατα µπορεί να µην υπάρξουν διαθέσιµες θέσεις) 

 

• 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, Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης, Οχηµάτων, Σχεδιασµού και 
Παραγωγής Ενδυµάτων, Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Βιοµηχανικής Πληροφορικής, Γεωπληροφορικής και 
Τοπογραφίας, Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Γεωτεχνολογίας και 
Περιβάλλοντος, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και 
Πολυµέσων, Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, Τεχνολογίας Γεωργικών 
Προϊόντων, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αντιρύπανσης, 
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, 
Κλωστοϋφαντουργίας, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Βιοµηχανικού Σχεδιασµού. 

 

• Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων, Εµπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών 
Προϊόντων, ∆ιαχείρισης Πληροφοριών (όλα τα τµήµατα είναι και στο 5

ο
 Επιστηµονικό 

Πεδίο),  
 

• Φυτικής Παραγωγής,  Ανθοκοµίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογικής Γεωργίας, Ζωικής Παραγωγής, Θερµοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας, Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Ιχθυοκοµίας-Αλιείας (όλα 
τα τµήµατα είναι και στο 2

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο).  

 

• Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής, Εκπαιδευτικών 
Μηχανολογίας, Εκπαιδευτικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων, Εκπαιδευτικών Πολιτικών 
Έργων Υποδοµής. 
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Προγράµµατα Σπουδών επιπέδου ΤΕΙ µε ειδικές πρόνοιες πρόσβασης:  
 

• Προγράµµατα Φυτικής Παραγωγής,  Ανθοκοµίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ∆ασοπονίας 
και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογικής Γεωργίας, Ζωικής Παραγωγής, 
Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας, Ιχθυοκοµίας-Αλιείας (όλα τα τµήµατα είναι 
και στο 2

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) - πρόσβαση και µε τα µαθήµατα του 2

ου
 Επιστηµονικού 

Πεδίου (επιπέδου ΤΕΙ).  
 

• Προγράµµατα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Τεχνολογίας Τροφίµων, Οινολογίας και 
Τεχνολογίας Ποτών – πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 3

ου
 Επιστηµονικού Πεδίου 

(επιπέδου ΤΕΙ).  
 

• Προγράµµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων 
-  πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 5ου Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου ΤΕΙ). 
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5
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α. (επιπέδου Πανεπιστηµίου) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(2) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(2) 

 

1.  Νέα Ελληνικά 

 

2.  Μαθηµατικά 

- Αγγλικά  

- Πολιτική Οικονοµία/  
  Πολιτική Οικονοµία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ 
 
- 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 συµπεριλαµβάνεται η Λογιστική (κωδ. 25). 
            Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν συµπεριλαµβάνεται η Πολιτική Οικονοµία 
                   (κωδ. 24). 
 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονοµικών (Οικονοµικά), 
Οικονοµικών (∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές) (Πανεπιστήµιο Κύπρου). 
 

• Εµπορίου Χρηµατοοικονοµικών και Ναυτιλίας, ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισµού, 
(Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου). 

 

• Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) – Τµήµα Οικονοµικών.  
(στα πιο πάνω Προγράµµατα µπορεί να µην υπάρξουν διαθέσιµες θέσεις) 

 

• Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών, ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών 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, Αγροτικής Ανάπτυξης (είναι και στο 4

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), ∆ιοικητικής 

Επιστήµης και Τεχνολογίας (είναι και στο 4
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), Βιοµηχανικής 

∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (είναι και στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο), ∆ιοίκησης Τεχνολογίας 
(είναι και στο 4

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο). 
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B. (Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Επικοινωνίας ΤΕΠΑΚ) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(2) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(2) 

 

1.  Νέα Ελληνικά 

 

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

- Αγγλικά  

- Πολιτική Οικονοµία/  
  Πολιτική Οικονοµία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ 
 
- 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 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: -  Οι µαθητές του κλάδου της Ηλεκτρολογίας τόσο της Θεωρητικής όσο και της   
                       Πρακτικής Κατεύθυνσης µπορούν να επιλέξουν και δεύτερη Τεχνολογία. 
                    -  Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι δεν συµπεριλαµβάνεται η Λογιστική (κωδ. 25). 
            Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν συµπεριλαµβάνεται η Πολιτική Οικονοµία         

(κωδ. 24).  
 
 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου, Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών. 
 
Προγράµµατα Σπουδών επιπέδου Πανεπιστηµίου µε ειδικές πρόνοιες πρόσβασης: 

• Προγράµµατα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Οικονοµικής 
Ανάπτυξης - πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 1

ου
 Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου 

Πανεπιστηµίου Α). 
 

Πρόγραµµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
Μακεδονίας (Θες/νίκη) (είναι και στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο) – πρόσβαση µε τα µαθήµατα 
του 1

ου
 Επιστηµονικού Πεδίου. 

 

• Πρόγραµµα Βαλκανικών - Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (είναι και στο 1
ο
 

Επιστηµονικό Πεδίο) – πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 1
ου

 Επιστηµονικού Πεδίου 
(επιπέδου Πανεπιστηµίου ∆). 

 

• Προγράµµατα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας και  
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) (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 
4
ου

 Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου Πανεπιστηµίου Α). 
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Γ.  (επιπέδου ΑΞΙΚ) 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(2) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(1) 

 

1. Νέα Ελληνικά  
 

2.  Αγγλικά  ή  
     Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. (Ξενοδοχ.) 

 

 

 

-  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 
 

-  Ξένη Γλώσσα * 
 

-  Ιστορία  
 

-  Φυσική 
 

-  Χηµεία 
 

-  Βιολογία 
 

-  Μαθηµατικά 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 συµπεριλαµβάνεται η Λογιστική (κωδ. 25). 
             Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν συµπεριλαµβάνεται η Πολιτική Οικονοµία        

(κωδ. 24). 
             Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι δεν συµπεριλαµβάνεται η Λογιστική (κωδ. 262). 
 
 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου 
(ΑΞΙΚ): 
 

• Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων (2 έτη – Γλώσσα διδασκαλίας 
Αγγλική), Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων (2 έτη – Γλώσσα 
διδασκαλίας Ελληνική), Μαγειρικές Τέχνες (3 έτη – Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική), Μαγειρικές 
Τέχνες (3 έτη – Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική). 

 
Σηµείωση:  Για το πρόγραµµα σπουδών Μαγειρικές Τέχνες (3 έτη - Γλώσσα ∆ιδασκαλίας 
Ελληνική) και το πρόγραµµα σπουδών, Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων (2 
έτη – Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική) υποχρεωτικό µάθηµα είναι µόνο τα Νέα Ελληνικά. 
Τα Αγγλικά µπορούν να είναι ένα από τα επιλεγόµενα. 
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∆.  (επιπέδου TEI) 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

(1) 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

(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 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 συµπεριλαµβάνεται η Λογιστική (κωδ. 25). 
             Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ δεν συµπεριλαµβάνεται η Πολιτική Οικονοµία        

(κωδ. 24). 
             Στην Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι δεν συµπεριλαµβάνεται η Λογιστική (κωδ. 262). 
 
Περιλαµβάνονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών: 
 

• ∆ιαχείρισης Πληροφοριών (είναι και στο 4
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), ∆ιεθνούς Εµπορίου, 

∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων, 
Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής, Εµπορίας και ∆ιαφήµισης, Εφαρµογών Ξένων 
Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και το Εµπόριο (είναι και στο 1

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο),  

Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία, Λογιστικής, Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, Χρηµατοοικονοµικής και Ασφαλιστικής, 
∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και 
Πληροφοριακών Συστηµάτων, Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης, ∆ιοίκησης Κοινωνικών – 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων (είναι και στο 1

ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), 

Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων (είναι και στο 1
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο), Εµπορίας 

και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων (είναι και στο 4
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) 

 

• Προγράµµατα Τουριστικών Επαγγελµάτων (Ανώτερου Επιπέδου) 
 
Προγράµµατα Σπουδών επιπέδου ΤΕΙ µε ειδικές πρόνοιες πρόσβασης: 
 

• Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (είναι και στο 1
ο
 Επιστηµονικό Πεδίο) – 

πρόσβαση µε τα µαθήµατα του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου (επιπέδου ΤΕΙ).  
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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 στο έντυπο/µηχανογραφικό δελτίο συµµετοχής στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις 2009) 

1
ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

A/A 
Κωδικός 

Τµήµατος 
 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

1 1101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

2 1102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

3 1103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ) 

4 1104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) 

5 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

6 1106 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

7 1107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ) 

8 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) 

9 1109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) 

10 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

11 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

12 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

13 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ 

  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

14 1501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ* 

15 1502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ* 
 

2
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

A/A 
Κωδικός 

Τµήµατος 
 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

16 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

17 2102 ΦΥΣΙΚΗΣ 

18 2103 ΧΗΜΕΙΑΣ 

19 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

20 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

21 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

22 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ* 

23 2502 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ* 

24 2503 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ* 

25 2504 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ* 

26 2505 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ* 

27 2506 ΜΑΧΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ* 

28 2507 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ* 
 

3
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

A/A 
Κωδικός 

Τµήµατος 
 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

29 3101 BIOΛΟΓΙΑΣ 

30 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

31 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

32 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

33 3501 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ* 

34 3502 ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ* 

35 3503 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ* 

36 3504 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ* 

37 3505 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ* 
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4
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

A/A 
Κωδικός 

Τµήµατος 
 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

38 4101 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

39 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 

40 4103 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

41 4104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

42 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

43 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

44 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

45 4121 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

46 4122 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

47 4123 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

48 4125 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

49 
4126 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 

50 
4127 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

51 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ* 

52 4602 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ* 

53 4603 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ * 

54 4604 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ* 

55 4605 ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ* 

 

5
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

A/A 
Κωδικός 

Τµήµατος 
 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

56 5101 ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

57 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

58 5103 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ) 

59 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

60 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

61 5121 ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

62 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

63 5123 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

64 5124 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

65 5501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ* 

  ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΞΙΚ 

66 
5301 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ -2 έτη -ΓΛΩΣΣΑ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ 

67 5302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ 

68 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

69 
5304 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – 2έτη – ΓΛΩΣΣΑ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 
 
*     Στα τµήµατα των Στρατιωτικών Σχολών µπορεί να µην υπάρξουν διαθέσιµες θέσεις 

Προσοχή:  Για τα απαιτούµενα µαθήµατα για πρόσβαση στο κάθε Τµήµα, βλέπε τις προηγούµενες 
σελίδες στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2009.   Το Τµήµα Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου εντάσσεται και στα πέντε Επιστηµονικά Πεδία, όµως τα απαιτούµενα µαθήµατα είναι απο- 
κλειστικά και µόνον εκείνα που καθορίζονται στην παράγραφο Ζ 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 

38 Φυσική 
39 Τεχνολογία 

41 Ρωσικά 

43 Μαθηµατικά 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. Τεχνολογία Ι, Θεωρητικής Κατεύθυνσης* 

100 Εφαρµοσµένη Μηχανική Επιστήµη   

101 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών  Εφαρµογών   

102 Αυτοµατισµοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος   

103 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

104 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών 

105 Μικροϋπολογιστές    

106 Μηχανική και Κατασκευές    

107 Γραφικές Τέχνες   

108 ∆ιακοσµητική   

109 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης  

25 Λογιστική  
 

Κωδ. Τεχνολογία ΙΙ, Θεωρητικής Κατεύθυνσης* 

150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας  

151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων  

152 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων  

160 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερµικών και Ψυκτικών Συστηµάτων 

153 Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία  

154 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών  

155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά -  Ειδικότητα Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

156  Μετρήσεις Ποσοτήτων 

157 Αρχιτεκτονική ∆ηµιουργία και Τεχνολογία  

158 Τοπογραφία 

24 Πολιτική Οικονοµία   
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Κωδ. Σχέδιο Ειδικότητας Θεωρητικής Κατεύθυνσης* 

200 Μηχανολογικό Σχέδιο  

201 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων  

208 Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερµικών και Ψυκτικών Συστηµάτων 

202 Στατικό Σχέδιο  

203 Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο  

204 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σχεδιάσεις 

205 Ελεύθερο Σχέδιο  

206 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο  

207 Σχέδιο Μόδας  

 

Κωδ. Τεχνολογία Ι, Πρακτικής  Κατεύθυνσης* 

250 Βασικά Στοιχεία Εφαρµοσµένης Μηχανικής  

251 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρµογών  

252 Αυτοµατισµοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος  

253 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών 

254 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

255 Μετρήσεις Ποσοτήτων  

256 Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/∆ιακόσµηση  

257 Τεχνολογία Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας  

258 Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών  

259 Τεχνολογία και Εργαστήρια ∆ιακοσµητικής  

260 Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας  

261 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης  

262 Λογιστική  

263 Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραµµατέων  

264 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών  

265 Εισαγωγή στη Γεωργία - Λαχανοκοµία 

 

Κωδ. Τεχνολογία ΙΙ, Πρακτικής  Κατεύθυνσης* 

300 Μηχανουργική Τεχνολογία 

301 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερµικών και Ψυκτικών Συστηµάτων 

302 Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών  

303 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρολογικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Ξενοδ. 

304 Τεχνολογία Αυτοκινήτων  

305 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων  

306 Τεχνολογία ∆ικύκλων και Μηχανών Σκαφών  

307 Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία  

308 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών  

309 ∆οµικά Υλικά και Κτιριακά ΄Εργα  

310 Γεµολογία  

311 Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισµού Ξενοδοχείων 

312 Τεχνική Πωλήσεων 

313 ∆ακτυλογραφία µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  

314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης  

315 Τεχνολογία Ανθοκοµία - Κηποτεχνία 

 

Κωδ. Σχέδιο Ειδικότητας, Πρακτικής  Κατεύθυνσης* 

350 Μηχανολογικό Σχέδιο 

351 Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερµικών και Ψυκτικών Συστηµάτων 

352 Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών  

353 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων  

354 Στατικό Σχέδιο 

355 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών 

356 Ελεύθερο Σχέδιο 

357 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 

358 Σχέδιο Μόδας 
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  Β.  Μόνο για σκοπούς Απόλυσης 

 

Κωδ. Μαθήµατα Απόλυσης  

51 Αγγλικά 2ωρο Τεχνικών Σχολών (Ξενοδοχ.) * 

53 Φυσική 2ωρο Π.Κ.  Τεχνικών Σχολών * 

54 Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων  
55 Οικονοµικά Μαθηµατικά  

56 Οικογενειακή Αγωγή  
57 Πρακτική Γραφείου  
58 Τεχνική Πωλήσεων  
59 Θέµατα Τέχνης  
60 ∆ίκτυα-CISCO 

61 ∆ακτυλογραφία – Γραφειακά  

62 Στενογραφία  

63 Φυσική Αγωγή – Ολυµπιακή Παιδεία  

64 Θέµατα Μουσικής   
 

  Γ.  Μόνο για σκοπούς Πρόσβασης στις ∆ραµατικές Σχολές 

 

Κωδ. Μάθηµα 

80 Έκθεση Ιδεών για τις ∆ραµατικές Σχολές  
81 Προφορική ∆ραµατικής  

 

 
*  Mόνο για τελειοφοίτους και αποφοίτους Τεχνικών Σχολών  
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27. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ 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 Εσπερινών Γυµνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών 
(ποσοστό 3%). Τονίζεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης 
(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%) 

 
2
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

8201 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ  

 
3
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

8321 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
4
Ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

8401 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

8402 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 

8403 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8404 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

8405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

8421 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

8422 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

8423 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

8425 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 

8427 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)  

 
 
5
Ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

8521 ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

8522 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

8523 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

8524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ  - ΑΞΙΚ 

8303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 

8302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) 

8301 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ–2 έτη (ΑΓΓΛΙΚΗ) 

8304 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ–2 έτη (ΕΛΛΗΝΙΚΗ)  
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27.2.  Για τελειόφοιτους και απόφοιτους Εσπερινών Γυµνασίων και Εσπερινών Τεχνικών 

Σχολών (3%) 

 
Το ποσοστό ισχύει για όλα τα προσφερόµενα προγράµµατα σπουδών σε ΑΑΕΙ της Κύπρου 
(σηµ.:  νοείται ότι εξαιρούνται οι Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, που συνεχίζουν να 
προσφέρονται µέσω Παγκύπριων Εξετάσεων). 
 

1
ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Κωδικός 

Τµήµατος 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

9101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

9102 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

9103 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ) 

9104 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) 

9105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

9106 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

9107 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ) 

9108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) 

9109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) 

9110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

9111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

9112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

9113 ΝΟΜΙΚΗΣ 

 
 

2
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Κωδικός 

Τµήµατος 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

9201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

9202 ΦΥΣΙΚΗΣ 

9203 ΧΗΜΕΙΑΣ 

9331 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

9111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

9112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 
 

 

3
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Κωδικός 

Τµήµατος 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

9331 BIOΛΟΓΙΑΣ 

9111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΙ) 
9112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

9321 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 

 

4
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Κωδικός 

Τµήµατος 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

9401 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

9402 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 

9403 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

9404 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

9405 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

9111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 

9112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) 
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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

9421 ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

9422 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

9423 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

9425 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

9426 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 

9427 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)  

 

5
ο
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Κωδικός 

Τµήµατος 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

9501 ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

9502 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

9503 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ) 

9111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΙ) 
9112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΙ) 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

9521 ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

9522 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

9523 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

9524 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΞΙΚ 

9301 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ -2 έτη -ΓΛΩΣΣΑ 
∆ΙΚΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ 

9302 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ 

9303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

9304 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ -2 έτη -ΓΛΩΣΣΑ 
∆ΙΚΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 

 

                Σηµείωση: 
                Τα µαθήµατα  αυτά υπολογίζονται µόνο  για το βαθµό του απολυτηρίου . 
 

∆ευτέρα 
11/5/2009 

Τρίτη 
12/5/2009 

Τετάρτη 
13/5/2009 

Πέµπτη 
14/5/2009 

Παρασκευή 
15/5/2009 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 

7.45 – 11.00 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 

7.45-9.45 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ 
 

7.45-10.45 
 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 
∆ΙΚΤΥA - CISCO 

7.45-9.45 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
∆IΟΙΚΗΣΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
7.45-10.15 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙKA 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

7.45-9.45 
 Β΄ ΣΕΙΡΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

11.15- 13.45 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

10.30-12.30 

 
Β΄ ΣΕΙΡΑ 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

10.30-13.45 
 

 
Β΄ ΣΕΙΡΑ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

11.00-13.00 
 

 
Β΄ ΣΕΙΡΑ 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ 

10.30-13.30 
 

 

∆ευτέρα 
18/5/2009 

Τρίτη 
19/5/2009 

Τετάρτη 
20/5/2009 

Πέµπτη 
21/5/2009 

Παρασκευή 
22/5/2009 

∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑΚΑ 

7.45-9.45 
 

ΦΥΣΙΚΗ 2 Τ.Σ. (Π.Κ.) 
7.45-10.45 

ΦΥΣΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ- 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

7.45-9.15 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 
10.00-13.30 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
7.45 – 9.45 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 2 Τ.Σ.(ΞΕΝΟ∆.) 

7.45-11.00 

  

Β΄ ΣΕΙΡΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 
∆ΙΚΤΥA - CISCO 

10.30-12.30 
 

Β΄ ΣΕΙΡΑ 
∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑΚΑ 
11.00-13.00 

 
ΦΥΣΙΚΗ 2 Τ.Σ. (Π.Κ.) 

10.30-13.30 
 
 

Β΄ ΣΕΙΡΑ 
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
10.30-12.00 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 

12.15-13.45 
 

Β΄ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

10.30 – 12.30 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 2 Τ.Σ.(ΞΕΝΟ∆.) 
10.30-13.45 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009                                          

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

∆ευτέρα 
18/5/2009 

Τρίτη 
19/5/2009 

Τετάρτη 
20/5/2009 

Πέµπτη 
21/5/2009 

Παρασκευή 
22/5/2009 

Σάββατο 
23/5/2009 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
7.30-10.45 

  

  
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

8.00-11.00 
 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

11.00-14.15 
 

∆ευτέρα 
25/5/2009 

Τρίτη 
26/5/2009 

Τετάρτη 
27/5/2009 

Πέµπτη 
28/5/2009 

Παρασκευή 
29/5/2009 

Σάββατο 
30/5/2009 

 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

7.30-10.00 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

7.30-10.30 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
7.30-10.45 

 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
7.30-10.30 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
8.30-13.30 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
8.30-13.30 

 

 
ΧΗΜΕΙΑ 

7.30-10.30 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ.(Θ.Κ.)Ι 

7.30-10.00 

 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

7.30-10.30 
 
 

ΣΧE∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Σ.(Π.Κ.) 
11.00-13.30 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 Τ.Σ. (Π.Κ.) 
11.00- 14.00 

 

 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ.(Π.Κ.)Ι 
11.00-13.30 

 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
11.00-14.00 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τ.Σ.(Θ.Κ.) 
11.00-13.30 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 Τ.Σ.(Π.Κ.) 
11.00-14.00 

ΓΑΛΛΙΚΑ 
11.00-14.15 

 

ΤΕΧΝ. & ΕΡΓ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 

Τ.Σ.(Π.Κ.)ΙΙ 
                  11.00-13.30 

 

∆ευτέρα 
1/6/2009 

Τρίτη 
2/6/2009 

Τετάρτη 
3/6/2009 

Πέµπτη 
4/6/2009 

Παρασκευή 
5/6/2009 

Σάββατο 
6/6/2009 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
7.30-10.30 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κ.Κ. 
7.30-10.30 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
7.30-10.30 

 

ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
8.00-13.00 

 

ΦΥΣΙΚΗ 
7.30-10.30 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
7.30-10.00 

 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
11.00-13.30 

ΦΥΣΙΚΗ 4 Τ.Σ 
11.00- 14.00 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Τ.Σ.(Π.Κ.)ΙΙ 
11.00-13.30 

 
 

 
 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ.(Θ.Κ.)ΙΙ 
7.30 - 10.00 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ  
ΣΧΕ∆ΙΟ 

10.30-14.00 
 

 

∆ευτέρα 
8/6/2009 

Τρίτη 
9/6/2009 

Τετάρτη 
10/6/2009 

Πέµπτη 
11/6/2009 

Παρασκευή 
12/6/2009 

Σάββατο 
13/6/2009 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
7.30-10.30 

 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 4ωρο Τ.Σ. 

7.30-10.45 

ΑΡΧΙΤ.-ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
7.30-10.30 

ΑΡΧΙΤ. ΣΧΕ∆ΙΟ (Τ.Σ.Θ.Κ) 
7.30-10.00 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
              11.00-13.00 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 Τ.Σ.(Θ.Κ) 
7.30-10.30 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ 
7.30-10.00 

 
ΡΩΣΙΚΑ 

11.00-13.30 
ΕΚΘΕΣΗ  ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 

11.00-13.00 

 
 

ΑΡΓΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 
17.00-21.00 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 
17.00-21.00 

 
 

ΑΡΓΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 
17.00-21.00 
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ΜΕΡΟΣ B΄ 
 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
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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. 
 

 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΘΕΣΗΣ 

 
Ζητείται από τους υποψηφίους, όπως στην καθορισµένη ηµεροµηνία από το Πανεπιστήµιο Κύπρου (που 
ανακοινώνεται µαζί µε τα αποτελέσµατα των Παγκύπριων Εξετάσεων) συµπληρώσουν και υποβάλουν στο 
Πανεπιστήµιο Κύπρου το Έντυπο Εγγραφής Φοιτητή.  Υποψήφιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν 

καταθέσει το έντυπο, 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 τη συµπλήρωση του Εντύπου Εγγραφής Φοιτητή (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 πώς όσοι δε ζητήσουν εµπρόθεσµα να τους κρατηθεί η θέση, θα την απωλέσουν. 
 
Για τα άτοµα που εξασφαλίζουν θέση στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κύπρου και για αυτούς που θα 
κρατήσουν θέση, δηµοσιεύεται ο αριθµός υποψηφίου στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και στην ιστοσελίδα 
του Πανεπιστηµίου.  
 
    
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 Μάρτιο. 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ, ΣΕ «ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

 

ΚΥΠΡΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  
 
Κατηγορία Α: Ποσοστό 6% των Κυπρίων εισακτέων - Υποψήφιοι από οικογένειες µε ειδικές 

περιστάσεις: 
 
ΑΙ• Παιδιά αναπήρων πολέµου, αγνοουµένων, εγκλωβισµένων, πεσόντων στους αγώνες υπέρ της 

δηµοκρατίας και της ελευθερίας της  Κύπρου και των δολοφονηθέντων από τις Τουρκικές κατοχικές 
δυνάµεις µετά από το 1974. 

                                                                                                         
ΑΙΙ• Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειές τους παίρνουν µηνιαίο δηµόσιο  βοήθηµα από το Τµήµα 

  Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας (λόγω  υγείας ή  οικονοµικής  κατάστασης γονέων). 
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ΑΙΙI• Υποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς έχουν σοβαρό πρόβληµα  
      υγείας1

 (σωµατικό / ψυχολογικό). 
 

ΑIV•   Υποψήφιοι µε άλλα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα2
 οικογένειας          που πιστοποιούνται και από 

άλλους αρµόδιους φορείς3
 πέρα από  το Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. 

          
AV•    Ορφανοί και από τους δύο γονείς.   

 
AVI•   Ορφανοί από ένα γονιό και µε άλλο σοβαρό πρόβληµα στην οικογένεια (υγείας1

, κοινωνικό4
, 

οικονοµικό2
 ).        

 
AVII•   Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν µεγαλώσει µε ένα ή κανένα γονιό (λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και µε 

άλλο σοβαρό πρόβληµα στην οικογένεια (υγείας1
, κοινωνικό4,

 οικονοµικό2
).               

             
 
Κατηγορία Β: Ποσοστό 3% των Κυπρίων εισακτέων - Υποψήφιοι µε σοβαρά προβλήµατα υγείας ή 

άλλες σοβαρές περιστάσεις:  

 
ΒΙ•     Υποψήφιοι µε σοβαρά προβλήµατα υγείας που θα εγκριθούν από το    Ιατρικό Συµβούλιο του  

Πανεπιστηµίου Κύπρου, όπως τετραπληγικοί,       παραπληγικοί, ανάπηροι, θαλασσαιµικοί, τυφλοί ή 
µε σοβαρό πρόβληµα όρασης  (να έχει τουλάχιστο 1/10 όρασης ή λιγότερο µε διορθωτικά µέσα στο 
καλύτερο µάτι), κωφοί ή µε σοβαρό πρόβληµα ακοής (τουλάχιστο 60dB απώλειας στο καλύτερο αυτί), 
διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.α.  

   
ΒII•    Υποψήφιοι µε σοβαρό ψυχιατρικό5

 / ψυχολογικό5
 πρόβληµα / σύνδροµο (π.χ. ανορεξία, κλινική 

κατάθλιψη) ή µε σοβαρό µαθησιακό6
 πρόβληµα (π.χ.δυσλεξία, ελλειµµατική προσοχή) που θα 

εγκριθούν από το Ιατρικό Συµβούλιο του  Πανεπιστηµίου.   
 
BΙΙΙ•   Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια, θάνατος 

συγγενών 1ου βαθµού).  
 
BΙV•   Υποψήφιοι που παίρνουν οικονοµικό βοήθηµα από το Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας. 

 
Κατηγορία Γ: Ποσοστό 1% των Κυπρίων εισακτέων - Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών, όπως 

ορίζονται παρακάτω: 

 
ΓI•  Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές οµάδες των Αρµενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων (1%).  

 
Κατηγορία ∆: Ποσοστό 2% των Κυπρίων εισακτέων – Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών, όπως 

ορίζονται παρακάτω: 

      
∆I• Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το 30o έτος της ηλικίας τους  την 1η Σεπτεµβρίου του έτους 

εισδοχής.  
 
∆II• Υποψήφιοι µε κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισµό7

 ή στις τέχνες.8          
 
∆ΙΙΙ• Υποψήφιοι οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου.  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε:  Ποσοστό 3% των Κυπρίων εισακτέων - Υποψήφιοι µε κριτήριο αποτέλεσµα διεθνών 

εξετάσεων (π.χ. GCE, International Baccalaureate) ή ειδικών εξετάσεων που οργανώνει το 

Πανεπιστήµιο Κύπρου  

 
Κύπριοι ή αλλοδαποί υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο λυκειακού κύκλου ιδιωτικού σχολείου Μέσης 
Εκπαίδευσης της Κύπρου «παροµοίου τύπου» ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΗΣ 

 
1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης, για εξασφάλιση θέσης για το Σεπτέµβρη 2009, έχουν µόνο όσοι 

υποψήφιοι έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2009, νοουµένου ότι είναι έτοιµοι να 
φοιτήσουν. Εκτός των πιο πάνω, δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν και οι στρατιώτες που 
παρακάθισαν εξετάσεις το 2007 και 2008, νοουµένου ότι έχουν απολυτήριο στρατού.   
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2. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βαθµολογία όχι χαµηλότερη από το 90% της βαθµολογίας 
που πήρε ο τελευταίος υποψήφιος που εξασφάλισε θέση στο πρόγραµµα σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου, στο οποίο επιθυµούν να εισαχθούν, νοουµένου ότι έχουν παρακαθίσει στα 
απαιτούµενα µαθήµατα του αντίστοιχου επιστηµονικού πεδίου και έχουν εξασφαλίσει το 50% της 
συνολικής βαθµολογίας. 
 

3. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον αιτητή ή από συγγενή 1ου βαθµού µε γραπτή 
εξουσιοδότηση από τον αιτητή. Απαραίτητη προσκόµιση πολιτικής ταυτότητας αιτητή ή 
εξουσιοδοτούµενου ο οποίος θα υποβάλει αίτηση. 
 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1. Σοβαρό πρόβληµα υγείας θεωρείται το πρόβληµα αυτό που καθιστά το γονιό ανίκανο για εργασία. 
Θα πρέπει να προσκοµίζεται βεβαίωση λήψης σύνταξης ανικανότητας για εργασία µε ποσοστό 
τουλάχιστο 75% ή βεβαίωση λήψης σύνταξης αναπηρίας  µε ποσοστό τουλάχιστο 60% από το 
Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

2. Σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα θεωρούνται ότι υπάρχουν όταν το        κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εισόδηµα της οικογένειας του αιτητή δεν υπερβαίνει τις € 5.126 το χρόνο. Για καθορισµό του κατά 
κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήµατος, υπολογίζεται το συνολικό     ακαθάριστο οικογενειακό 
εισόδηµα, συµπεριλαµβανοµένου τυχόν  ατοµικού εισοδήµατος του αιτητή και διαιρείται µε τον 
αριθµό των εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.   

3. Άλλοι αρµόδιοι φορείς θεωρούνται το Τµήµα Φόρου Εισοδήµατος και το   Τµήµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

4. Τα κοινωνικά προβλήµατα θα πρέπει να βεβαιώνονται µε έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού του 
Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής   Ευηµερίας.  

5. Σοβαρό ψυχολογικό ή ψυχιατρικό πρόβληµα ή σύνδροµο θα πρέπει να πιστοποιείται µε επίσηµη 
έκθεση από εγγεγραµµένο ψυχολόγο ή ψυχίατρο. 

6. Τα µαθησιακά προβλήµατα (π.χ. δυσλεξία, ελλειµµατική προσοχή) θα πρέπει να πιστοποιούνται  µε 
έκθεση βάσει αναγνωρισµένης        αξιολόγησης από ειδικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού 
εκπαίδευσης στο συγκεκριµένο ψυχοµετρικό εργαλείο.  

7. Τα κριτήρια έχουν καθοριστεί σε συνεργασία µε τον ΚΟΑ. 

8. Η επιλογή γίνεται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 
Όσοι εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήµιο Κύπρου πρέπει να συµπληρώσουν ειδικό Έντυπο Εγγραφής 
Φοιτητή και να το παραδώσουν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας µαζί µε µια φωτογραφία, 
το πιστοποιηµένο αντίγραφο απολυτηρίου Μέσης Παιδείας και αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας, σε 
ηµεροµηνία που καθορίζεται µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων.   
 

Σηµειώνεται πώς όσοι δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα το ειδικό έντυπο εγγραφής φοιτητή, θα χάσουν τη θέση 
τους. 
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Β.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 

ΝΕΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δηµόσιο Πανεπιστήµιο, που ιδρύθηκε µε νόµο 
του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέµβρη του 2007.     
 
Έδρα του είναι η Λεµεσός, όπου λειτουργούν οι τέσσερις από τις πέντε Σχολές του.  Η Σχολή Επιστηµών 
Υγείας, που περιλαµβάνει το Τµήµα Νοσηλευτικής, λειτουργεί προσωρινά µε έδρα τη Λευκωσία.  Το 
ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 προγραµµατίζεται η σταδιακή µεταφορά της Σχολής Επιστηµών Υγείας από τη 
Λευκωσία στη Λεµεσό.   
 
Ο συναγωνισµός για εξασφάλιση θέσης στο ΤΕΠΑΚ είναι ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του πολύ 
έντονος: η αναλογία υποψηφίων – εισαγοµένων είναι γύρω στο 10 προς 1. 
 

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

 

Το ΤΕΠΑΚ εξελίσσεται 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, το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο φιλοδοξεί να 
καταστεί σηµαντικός αρωγός της πολιτείας και της κοινωνίας µας στην αντιµετώπιση προβληµάτων που την 
απασχολούν σε όλους τους τοµείς της επιστήµης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε 
αυτό.   
 
ΟΙ 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.  Σε ειδικές περιπτώσεις η διάρκεια σπουδών µπορεί να παραταθεί µέχρι 
δώδεκα εξάµηνα.  Τα Προγράµµατα Σπουδών του 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 6000-7200 ώρες. Η 
παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και συνεχής.   
 
Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συµπλήρωση τουλάχιστον 240 ECTS, όπως ορίζεται στο σχετικό 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών.  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 4

ο
 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 (οι γλώσσες του 
Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας). 
 
Ξένες Γλώσσες 

Ένα προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει δύο έως τρία 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. 
 
∆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.   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου λειτουργούν πέντε σχολές, που περιλαµβάνουν συνολικά δέκα 
Τµήµατα: 
 

• η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος µε δύο Τµήµατα 

• η Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, µε δύο Τµήµατα 

• η Σχολή Επιστηµών Υγείας, µε ένα Τµήµα 

• η Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Επικοινωνίας, µε δύο Τµήµατα 

• η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, µε τρία Τµήµατα 
 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΟ 

   

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τµήµα Γεωπονικών 
Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας, και 
Επιστήµης Τροφίµων  

Γεωπονικών Επιστηµών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης 
Τροφίµων  
Κατευθύνσεις:  
-  Επιστήµη και Τεχνολογία 
Φυτικής Παραγωγής 
-  Επιστήµη και Τεχνολογία 
Ζωικής Παραγωγής 
-  Επιστήµη και Τεχνολογία 
Τροφίµων 
 

 Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος  
 
 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 

   

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Τµήµα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισµού 

∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισµού 
Κατευθύνσεις: 
-  ∆ιοίκηση Ξενοδοχείων 
-  ∆ιοίκηση Τουρισµού 
 

 Τµήµα Εµπορίου 
Χρηµατοοικονοµικών και 
Ναυτιλίας 

Εµπορίου, 
Χρηµατοοικονοµικών και 
Ναυτιλίας 
Κατευθύνσεις: 
-  Χρηµατοοικονοµικών 
Σπουδών 
-  Ναυτιλιακών Σπουδών 

   

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Τµήµα Νοσηλευτικής Νοσηλευτικής 

   

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Τµήµα Επικοινωνίας και 
Σπουδών ∆ιαδικτύου 

Επικοινωνίας και Σπουδών 
∆ιαδικτύου 
Κατευθύνσεις:  
-  Τεχνολογία της Επικοινωνίας 
-  ∆ιαχείριση Πληροφορίας 
-  Κοινωνία της Πληροφορίας 
 

 Τµήµα Πολυµέσων και 
Γραφικών Τεχνών 
 

Πολυµέσων και Γραφικών 
Τεχνών 
Κατευθύνσεις:  
-  Πολυµέσων 
-  Γραφικών Τεχνών 
 

   

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Τµήµα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογιών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής 



 57 

 

Ακολουθεί περίληψη των βασικών στόχων του κάθε Τµήµατος σε σχέση µε τις προπτυχιακές σπουδές.  
Περισσότερες πληροφορίες και περιγραφή προγραµµάτων σπουδών µπορούν να αναζητηθούν στον Οδηγό 
Προπτυχιακών Σπουδών. 
 
 

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 σε τρεις βασικές κατευθύνσεις των γεωπονικών επιστηµών και επιστηµών 
τροφίµων: α) επιστήµη και τεχνολογία φυτικής παραγωγής, β) επιστήµη και τεχνολογία ζωικής παραγωγής 
(που περιλαµβάνει και την υδατοκαλλιέργεια - ιχθυοπαραγωγή) και γ) επιστήµη και τεχνολογία 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, τη βιοµηχανία 
τροφίµων και το περιβάλλον. 
Το Τµήµα επιδιώκει την ενεργοποίηση για κάθε έτος φοιτητών και των τριών κατευθύνσεων.  Ως εκ τούτου, η 
επιλογή κατεύθυνσης από µέρους των φοιτητών υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς, που αναφέρονται 
στον Οδηγό Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Οι περιορισµοί αυτοί αφορούν  βασικά την 
επίδοση των φοιτητών σε συγκεκριµένα µαθήµατα που θεωρούνται πολύ σηµαντικά για την κάθε 
κατεύθυνση. 
 
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, Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων 
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, µονάδες υδατοκαλλιέργειας/ιχθυοπαραγωγής, 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 κ.α.). 
 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 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 ∆ιαχείρισης, 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 

 Πληροφορικής Κατευθύνσεις: 
-  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
-  Μηχανικών Πληροφορικής 

 Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήµης και 
Μηχανικής Υλικών  

Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήµης και Μηχανικής 
Υλικών 
Κατευθύνσεις: 
-  Μηχανολόγων Μηχανικών  
-  Μηχανικών Επιστήµης και 
Μηχανικής Υλικών 
 

 Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής  
 

Πολιτικών Μηχανικών  και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
Κατευθύνσεις: 
- Πολιτικών Μηχανικών 
- Τοπογράφων Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
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επαγγελµατική ανάπτυξη στη Περιβαλλοντική Επιστήµη και ∆ιαχείριση, 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 ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 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, κ.λπ, 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 αποφοίτους του για εργοδότηση σε αυτές τις βιοµηχανίες.  Το 
πτυχίο του τµήµατος προσφέρει επίσης µια γερή βάση σε όσους αποφοίτους 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.   
 

 

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. 
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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. 
 

* Η Σχολή Επιστηµών Υγείας και το Τµήµα Νοσηλευτικής προγραµµατίζεται να µεταφερθούν σταδιακά από τη 
Λευκωσία στη Λεµεσό, όπου είναι και η έδρα του Πανεπιστηµίου.  Οι νέοι φοιτητές (ακαδηµαϊκό έτος 2009-
2010) θα φοιτήσουν ως πρωτοετείς στη Λευκωσία, ενώ από το επόµενο έτος (2010-2011) θα φοιτούν µαζί µε 
όλους του νέους φοιτητές στη Λεµεσό.  Στη Λευκωσία, µέχρι την αποφοίτησή τους (2011 και 2012), θα 
παραµείνουν οι φοιτητές του ακαδηµαϊκού έτους 2007-2008 και 2008-2009. Στη Λευκωσία θα συνεχίσουν να 
προσφέρονται τα προγράµµατα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων (για εν υπηρεσία Νοσηλευτές) καθώς επίσης και 
σηµαντικό µέρος της κλινικής άσκησης των φοιτητών. 
 
 
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ  
 
Στόχος του Τµήµατος είναι η προώθηση της επιστήµης, της έρευνας, της διδασκαλίας και των πρακτικών 
εφαρµογών στα πεδία της Επικοινωνίας, των Μαζικών Μέσων Ενηµέρωσης και του ∆ιαδικτύου. Στο 
Πρόγραµµα Σπουδών δίδεται 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. 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. Το Τµήµα απονέµει πτυχίο στην Επικοινωνία και Σπουδές 
∆ιαδικτύου. Μετά από τα δύο πρώτα έτη σπουδών, οι φοιτητές µπορούν να ακολουθήσουν µία από τρεις 
κατευθύνσεις σπουδών: α) Τεχνολογίες Επικοινωνίας, β) ∆ιαχείριση Πληροφορίας, και γ) Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Η επιλογή κατεύθυνσης από µέρους των φοιτητών υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς, µε 
πιο σηµαντικό το ελάχιστο επίπεδο ποιότητας όπως αυτό καθορίζεται από το Τµήµα. 
 
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 µαζικών 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, ακριβώς λόγω της ραγδαίας εισόδου της Κύπρου στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 
 
 
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. 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, στη βιοµηχανία 
ψηφιακής παραγωγής ταινιών και animation, σε εταιρείες σχεδίασης ιστοσελίδων και διαδικτυακών 
εφαρµογών, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, σε εταιρείες που ασχολούνται µε την τυπογραφία, σε εταιρείες 
που ασχολούνται µε την ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων ( π.χ. εκπαιδευτικών εφαρµογών) και σε άλλους 
οργανισµούς που ασχολούνται µε συναφείς δραστηριότητες.  
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων υψηλής στάθµης και η προαγωγή της έρευνας και 
των σχετικών εφαρµογών στους τοµείς των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συναφών δικτύων, των 
τεχνολογιών πληροφορικής και της βιοµηχανίας λογισµικού, των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών 
συστηµάτων και δικτύων, των αυτοµατισµών και των ηλεκτρονικών συστηµάτων και διατάξεων σε ποικίλα 
περιβάλλοντα. Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής συγχωνεύει τους τοµείς 
της Ηλεκτρολογίας, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής  σε ένα ενιαίο 
διεπιστηµονικό τµήµα.  Το Τµήµα απονέµει πτυχίο µε κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή µε 
κατεύθυνση Μηχανικών Πληροφορικής. 
 
Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών 
Πληροφορικής θα έχουν τις επαγγελµατικές δεξιότητες για να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στη βιοµηχανία 
όπως στις  τηλεπικοινωνίες, στις εταιρείες υπολογιστών, στους οργανισµούς παραγωγής και διανοµής 
ενέργειας, συστηµάτων ελέγχου και αυτοµατισµού, ροµποτικής καθώς και σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
κυβερνητικούς οργανισµούς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα µπορούν επίσης να οργανώσουν τις δικές τους 
εταιρείες και επιχειρήσεις ή ακόµα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο µάστερ ή και διδακτορικό. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
 
Κεντρικός σκοπός του Τµήµατος είναι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση επιστηµόνων και ερευνητών, που όχι 
µόνο θα κατέχουν άριστα τις γνώσεις της παραδοσιακής Μηχανικής Επιστήµης, αλλά και θα είναι γνώστες 
των ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς των διαφόρων υλικών για Μηχανικές και Τεχνολογικές Εφαρµογές. Το 
πρόγραµµα του Τµήµατος συνδυάζει τα πεδία της Μηχανολογικής Μηχανικής και της Επιστήµης και 
Μηχανικής Υλικών.  Ως εκ τούτου, προσφέρει το σαφές πλεονέκτηµα στους αποφοίτους του να µπορούν να 
εκπονούν ολοκληρωµένο µηχανολογικό σχεδιασµό ξεκινώντας από το προκαταρκτικό στάδιο σχεδιασµού όχι 
µόνο του προϊόντος ή της δοµής αλλά και του κατάλληλου υλικού, καταλήγοντας στο τελικό στάδιο. Το 
Τµήµα απονέµει πτυχίο µε κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ή µε κατεύθυνση Μηχανικών Επιστήµης 
και Μηχανικής Υλικών. 
 
Προοπτικές Απασχόλησης:  Οι απόφοιτοι του Τµήµατος, έχοντας πολύπλευρη και σφαιρική µόρφωση, 
µπορούν να εργαστούν ως σύγχρονοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί σε ποικίλες περιοχές όπως έρευνα, 
µηχανολογικό σχεδιασµό, ανάπτυξη, παραγωγή / κατασκευή, διεργασία, έλεγχο και χαρακτηρισµό 
προϊόντων και συστηµάτων, λειτουργία, επιχειρηµατικό σχεδιασµό, µάρκετινγκ, αγοραπωλησίες και 
διαχείριση.  Οι απόφοιτοι µε κατεύθυνση στην Επιστήµη και Μηχανική Υλικών θα κατέχουν τις βασικές αρχές 
της Μηχανικής Επιστήµης, άρα θα µπορούν να εργάζονται ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί και επιπλέον θα 
έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν στη βιοµηχανία, σε οργανισµούς παραγωγής ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα για το σχεδιασµό και έλεγχο προδιαγραφών υλικών και 
κατασκευών. 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής παρέχει προγράµµατα σπουδών και 
έρευνας υψηλής ποιότητας µε διεθνείς προσανατολισµούς λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και 
µελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας. Το Τµήµα απονέµει πτυχίο µε κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ή µε 
κατεύθυνση Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και προσφέρει στους σπουδαστές 
την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ισχυρό τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο µέσω των εν λόγω προγραµµάτων 
σπουδών του.  Το πρώτο έτος είναι κοινό, ενώ από το δεύτερο έτος οι φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα 
µε έµφαση στην κατεύθυνση που έχουν επιλέξει.  Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται εκ των προτέρων, κατά τη 
δήλωση προτίµησης προγραµµάτων σπουδών από µέρους των υποψήφιων φοιτητών, στα πλαίσια των 
Παγκύπριων Εξετάσεων.   

Λόγω της άµεσης εµπλοκής του Τµήµατος µε τη βιοµηχανία, τα γραφεία µελετών και τους δηµόσιους φορείς, 
οι  σπουδαστές θα  έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άµεση επαφή µε τις τρέχουσες εξελίξεις του Πολιτικού 
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Μηχανικού και του Τοπογράφου Μηχανικού και ταυτόχρονα να εργαστούν παράλληλα µε τους 
επαγγελµατίες µέσω της πρακτικής εξάσκησής τους. 

Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν είτε ως Πολιτικοί Μηχανικοί 
είτε ως Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής, στην οικοδοµική βιοµηχανία, τα γραφεία 
µελετών, τις κρατικές υπηρεσίες, τις εργοληπτικές εταιρείες κ.α. Επίσης, µπορούν να εργαστούν ως 
ελεύθεροι επαγγελµατίες ή ως ιδιώτες µελετητές για λογαριασµό του ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων κ.α. 
 
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί είναι αρµόδιοι για τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την µελέτη, την κατασκευή και 
τη συντήρηση κτηρίων, δρόµων και γεφυρών, λιµανιών, φραγµάτων, παράκτιων υποδοµών, αερολιµένων, 
συστηµάτων τροφοδοσίας νερού, παροχής καθαρού νερού και υγειονοµικής φροντίδας, των εργασιών 
πραγµατογνωµοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών κ.α.  Οι Τοπογράφοι 
Μηχανικοί και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής είναι αρµόδιοι για την εκπόνηση τοπογραφικών αποτυπώσεων, 
χαρτογραφήσεων, κινηµατογραφικών µελετών καθώς για τη µέτρηση, µελέτη και διαχείριση του 
τρισδιάστατου χώρου µέσω της ανάπτυξης και εφαρµογής πολύπλοκων τεχνικών ανάλυσης, επεξεργασίας 
και ερµηνείας µεγάλης έκτασης µετρητικών και ποιοτικών πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από το 
τρισδιάστατο γεωγραφικό µας περιβάλλον κλπ.  
 
Οι ειδικότητες του Πολιτικού Μηχανικού και του Τοπογράφου Μηχανικού  καλύπτουν τις ανάγκες µελετών και 
κατασκευών στο χώρο είτε αυτόνοµα είτε, πολλές φορές, και σε διεπιστηµονική συνεργασία µεταξύ τους (ή 
µε Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων) συµµετέχοντας σε οµάδες µελέτης για την κατασκευή µικρών και 
µεγάλων έργων υποδοµών. 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

 

Η κατανοµή των θέσεων εισακτέων γίνεται µε βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια που προνοεί ο περί 
διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων νόµος.  Βασικό κριτήριο είναι τα αποτελέσµατα των Παγκύπριων 
Εξετάσεων, που οργανώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.  Κάθε χρόνο εισάγονται 500 
περίπου φοιτητές (200 στο Τµήµα Νοσηλευτικής και από περίπου 35 στα υπόλοιπα εννιά Τµήµατα). 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι αιτήσεις συµµετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι δηλώσεις προτίµησης προγραµµάτων σπουδών 
υποβάλλονται το Μάρτη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους.  Για περισσότερες πληροφορίες: Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (www.moec.gov.cy/daae). 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

∆ικαίωµα διεκδίκησης θέσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο έχουν οι υποψήφιοι που παρακάθονται στα 
µαθήµατα που απαιτούνται από το κάθε Τµήµα, σύµφωνα µε τις καθορισµένες προϋποθέσεις πρόσβασης 
στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων.  Για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση στο Τεχνολογικό 
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.  Όσοι εξασφαλίζουν θέση, περιλαµβανοµένων των στρατευσίµων, οφείλουν στην καθορισµένη από 
το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο ηµεροµηνία (που ανακοινώνεται µαζί µε τα αποτελέσµατα των Παγκύπριων 
Εξετάσεων) να υποβάλουν το Έντυπο Αποδοχής της Θέσης.  Υποψήφιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο 
δεν καταθέσει το έντυπο, θεωρείται πως δεν αποδέχεται την προσφορά της θέσης.   
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

Η ουσιαστική κατοχύρωση της θέσης γίνεται µε την εγγραφή σε µαθήµατα και µε την ενεργό φοίτηση.  
Φοιτητής που, ενώ αποδέχθηκε τη θέση που του προσφέρθηκε, δεν εγγράφεται σε µαθήµατα ή στο τέλος 
του α΄ εξαµήνου δεν εξασφαλίζει οποιαδήποτε βαθµολογία, διαγράφεται από το µητρώο φοιτητών.   
 
 

 

 

 

 

 

 



 62 

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ «ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ» 

 

Περιορισµένος αριθµός θέσεων, ως υπεράριθµες, κατανέµεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές 
κατηγορίες», όπως: 
 

α) Κύπριοι υποψήφιοι από οικογένειες µε ειδικές περιστάσεις (µέχρι 4%): παιδιά αναπήρων πολέµου, 
παιδιά αγνοουµένων, παιδιά εγκλωβισµένων, παιδιά πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δηµοκρατίας και της 
ελευθερίας της Κύπρου, παιδιά δολοφονηθέντων από τις Τουρκικές κατοχικές δυνάµεις κατά την διάρκεια 
της τουρκικής εισβολής το 1974 και εντεύθεν, υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειές τους παίρνουν µηνιαίο 
δηµόσιο βοήθηµα από το Γραφείο Ευηµερίας (λόγω υγείας ή οικονοµικής κατάστασης), υποψήφιοι των 
οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν σοβαρό πρόβληµα υγείας (σωµατικό/ψυχολογικό), υποψήφιοι που 
έχουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα οικογένειας που πιστοποιούνται και από άλλους αρµόδιους πέρα 
από το Γραφείο Ευηµερίας. 
 
β) Κύπριοι υποψήφιοι µε ειδικές ανάγκες (µέχρι 5%): τετραπληγικοί, παραπληγικοί, θαλασσαιµικοί, 
τυφλοί, κωφοί, διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, ανάπηροι πολέµου, υποψήφιοι µε σοβαρό 
ψυχιατρικό ή ψυχολογικό πρόβληµα ή σύνδροµο (π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη, δυσλεξία), υποψήφιοι  
µε άλλες σοβαρές παθήσεις που θα πιστοποιηθούν από το Ιατρικό Συµβούλιο του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου, ορφανοί και από τους δύο γονείς, ορφανοί από ένα γονιό και άλλο σοβαρό πρόβληµα 
(υγείας, κοινωνικό, οικονοµικό), υποψήφιοι τους οποίους έχουν εγκαταλείψει ο ένας ή και οι δύο γονείς, 
υποψήφιοι που επηρεάστηκαν δυσµενώς από σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. 
ασθένεια, θάνατος), υποψήφιοι που παίρνουν οικονοµικό βοήθηµα από το Γραφείο Ευηµερίας. 

 

γ) Κύπριοι υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών (µέχρι 3%): υποψήφιοι που προέρχονται από την 
Τουρκοκυπριακή κοινότητα και τις θρησκευτικές οµάδες των Αρµενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων, υποψήφιοι 
οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους την 1

η
 Σεπτεµβρίου του έτους εισδοχής, 

υποψήφιοι µε κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισµό και στις τέχνες (o καθορισµός των κριτηρίων θα γίνεται 
σε συνεργασία µε τον ΚΟΑ και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού), υποψήφιοι οι οποίοι είναι γονείς 
ανηλίκου, υποψήφιοι οι οποίοι έχουν φοιτήσει τουλάχιστον στις τρεις τελευταίες τάξεις (Λυκειακός Κύκλος) 
στο Γυµνάσιο Ριζοκαρπάσου. 
 
δ) Απόφοιτοι δηµοσίων Τεχνικών Σχολών (µέχρι 10%) και απόφοιτοι δηµοσίων Εσπερινών 

Γυµνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών (µέχρι 3%).  Οι θέσεις κατανέµονται απευθείας από την 
Υπηρεσία Εξετάσεων. 
 

 
Βασικότερη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσης σε µια από τις πιο πάνω ειδικές κατηγορίες είναι η 
συµµετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2009 και η κάλυψη των προϋποθέσεων πρόσβασης.  Αιτήσεις για 
υπεράριθµες θέσεις στις πιο πάνω κατηγορίες υποβάλλονται απευθείας στο ΤΕΠΑΚ από τους υποψήφιους, 
συνήθως εντός του δεκαηµέρου που ακολουθεί την έκδοση των αποτελεσµάτων των Παγκύπριων 
Εξετάσεων.  
 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
α)   Υποψήφιοι µε κριτήριο αποτελέσµατα διεθνών εξετάσεων (π.χ. GCE, International 

Baccalaureate) ή ειδικών εξετάσεων που οργανώνει το ΤΕΠΑΚ (µέχρι 3%) * 
 

• Κύπριοι ή αλλοδαποί υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο λυκειακού κύκλου ιδιωτικού σχολείου Μέσης 
Εκπαίδευσης της Κύπρου «παροµοίου τύπου» ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας 

• Κύπριοι µόνιµοι κάτοικοι του εξωτερικού ή παιδιά λειτουργών εξωτερικής υπηρεσίας της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. 

• Τουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 
 
*  Ενδέχεται η κατηγορία αυτή να µην ενεργοποιηθεί φέτος, ενόψει της συζήτησης για την έγκριση 
Κανονισµού που να ρυθµίζει, µεταξύ άλλων, και το θέµα αυτό. 

 
 

β)  Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών µελών της Ε.Ε. και ξένοι υπήκοοι (µέχρι 10%) 
 
o Με κριτήριο το γενικό βαθµό πρόσβασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απόφοιτοι σχολείων µέσης 

εκπαίδευσης της Ελλάδας, περιλαµβανοµένων και των Κυπρίων που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. 



 63 

o Με κριτήριο τη µέση γενική βαθµολογία του απολυτηρίου τους ή/και τα αποτελέσµατα διεθνών 
εξετάσεων ή ειδικών εξετάσεων που οργανώνει το ΤΕΠΑΚ, απόφοιτοι σχολείων µέσης εκπαίδευσης 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην Κύπρου και Ελλάδας) και τρίτων κρατών (εκτός Ε.Ε.), 
νοουµένου ότι µπορούν αποδεδειγµένα να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα (που προσφέρονται στην 
ελληνική γλώσσα). 

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 

Οι θέσεις που κενώνονται µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατανοµής που προβλέπει ο νόµος των 
Παγκύπριων Εξετάσεων και πριν την έναρξη των µαθηµάτων, προσφέρονται σε άλλους υποψήφιους που: 
 

• Έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (πριν την έναρξη των µαθηµάτων) και µπορούν 
να φοιτήσουν άµεσα. 

• Έχουν παρακαθίσει σε Παγκύπριες Εξετάσεις (του 2007 και µετέπειτα) και έχουν εξεταστεί σε µαθήµατα 
που συνάδουν µε τις προϋποθέσεις πρόσβασης για τα προγράµµατα σπουδών του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου στα οποία επιθυµούν να εισαχθούν (όπως αυτές καθορίζονται στον Οδηγό 
Παγκύπριων Εξετάσεων του έτους που επιθυµούν να φοιτήσουν). 

• Έχουν συνολική βαθµολογία (προσαρµοσµένη σε εικοσάβαθµη κλίµακα) τουλάχιστον 50% της µέγιστης 
βαθµολογίας και όχι χαµηλότερη από το 90% της βαθµολογίας που πήρε ο/η τελευταίος/α υποψήφιος/α 
που εξασφάλισε θέση στο πρόγραµµα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου στο οποίο 
επιθυµούν να εισαχθούν. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο, µαζί µε τα αναγκαία δικαιολογητικά, 
σύµφωνα µε αναλυτικές πληροφορίες που ανακοινώνει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου. 
 

Κενές θέσεις που αποµένουν ή δηµιουργούνται µετά την εγγραφή των φοιτητών σε µαθήµατα, 
συµπληρώνονται µε βάση τη διαδικασία µετεγγραφών η οποία ενεργοποιείται κάθε Μάρτιο (του 
προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους). 
 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 
Για κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδηµαϊκός σύµβουλος που συµβουλεύει το φοιτητή για το πρόγραµµα σπουδών 
του.  Οι φοιτητές µπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας, που είναι 
αρµόδια για θέµατα εγγραφών σε µαθήµατα, για έκδοση πιστοποιητικών, εξεύρεση στέγης, δηµιουργία και 
ανάπτυξη φοιτητικών οµίλων, παροχή πληροφοριών για µεταπτυχιακές σπουδές, συµβουλευτική 
καθοδήγηση σε θέµατα εξεύρεσης εργασίας και επαγγελµατικής αποκατάστασης, κ.ο.κ. 
 
Στέγαση  

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο, στην παρούσα φάση, δε διαθέτει οργανωµένη Φοιτητική Εστία.  ∆ιαθέτει, 
ωστόσο, αριθµό διαµερισµάτων που έχει ενοικιάσει στο κέντρο της Λεµεσού και στη Λευκωσία.  Τα 
διαµερίσµατα διατίθενται σε επιδοτηµένες τιµές ενοικίων, γι αυτό και η επιλογή των φοιτητών γίνεται µε βάση 
κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια.  
Περαιτέρω, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας προσφέρει βοήθεια στους φοιτητές για εξεύρεση 
κατάλληλης στέγης.  Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε κατάλογο µε ανακοινώσεις για διαµερίσµατα/οικίες 
προς ενοικίαση.  Ο κατάλογος περιλαµβάνει και ονόµατα φοιτητών που ζητούν συγκάτοικους και διατίθεται 
στις αρχές κάθε ακαδηµαϊκής χρονιάς. 
 

Σίτιση 

Στο χώρο γύρω από το Πανεπιστήµιο υπάρχει πληθώρα ιδιωτικών υπηρεσιών σίτισης, µε τις οποίες το 
Πανεπιστήµιο επιδιώκει να εξασφαλίζει εκπτώσεις στις τιµές τους ειδικά για τους φοιτητές.   
Παράλληλα, το Πανεπιστήµιο διαθέτει φοιτητικό καφεστιατόριο και κυλικείο – τόσο στη Λεµεσό όσο και στη 
Λευκωσία - τα οποία λειτουργούν σε εµπορική βάση αλλά µε ελεγχόµενες τιµές.  Κάθε χρόνο διατίθενται 
κουπόνια σίτισης στα πλαίσια της πολιτικής για στήριξη φοιτητών που αντιµετωπίζουν σοβαρά κοινωνικο-
οικονοµικά προβλήµατα. 
 
Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

Σε όλους τους φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου παρέχεται δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
από τα κρατικά νοσοκοµεία και εξωτερικά ιατρεία, µε παρουσίαση της φοιτητικής ταυτότητας που εκδίδει η 
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας.  Στο κτήριο «Α.Θεµιστοκλέους» στη Λεµεσό, στους Κοινούς 
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Χώρους ∆ιδασκαλίας, λειτουργεί Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στελεχωµένο µε έµπειρο Νοσηλευτικό 
Λειτουργό. 
 

Στήριξη Φοιτητών µε Ειδικές Ανάγκες 

Φοιτητές µε ειδικές ανάγκες έχουν τα ίδια δικαιώµατα, συµµετέχουν ισότιµα στα φοιτητικά δρώµενα και 
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως όλοι οι φοιτητές.  Η ΥΣΦΜ παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε φοιτητές 
µε ειδικές ανάγκες ώστε να διασφαλίζεται ίση πρόσβαση στις ακαδηµαϊκές διευκολύνσεις που προσφέρει το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δίνονται πρακτικές λύσεις στα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές σε συνεργασία πάντοτε µε τις Υπηρεσίες, Σωµατεία και 
Οργανώσεις.  Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για βελτίωση της πρόσβασης στους χώρους του 
Πανεπιστηµίου καθώς και προσφορά διευκολύνσεων σε προβλήµατα ακαδηµαϊκής φύσεως που 
αντιµετωπίζουν. 
 
Συµβουλευτική 

Στο Πανεπιστήµιο λειτουργεί εξειδικευµένο Γραφείο Συµβουλευτικής που στόχο έχει την καθοδήγηση των 
Φοιτητών/τριών για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και προσόντων για να ξεπεράσουν δυσκολίες και να 
ενδυναµωθούν ως άτοµα ώστε να επιτύχουν στη σταδιοδροµία τους στο Πανεπιστήµιο. Παρέχεται στήριξη 
για προσωπικούς προβληµατισµούς που επηρεάζουν την εκπαιδευτική σταδιοδροµία και προσωπική 
ανάπτυξη. Προσφέρονται υπηρεσίες Συµβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε εµπιστευτικό και 
βραχυπρόθεσµο ατοµικό και οικογενειακό πλαίσιο. Το Γραφείο Συµβουλευτικής διοργανώνει παρουσιάσεις 
και εργαστήρια µε θέµατα επίκαιρα που αφορούν τους φοιτητές/τριες και κατά διαστήµατα  ετοιµάζεται και 
διανέµεται ενηµερωτικό υλικό στο χώρο του Πανεπιστηµίου.  
 

Οικονοµική στήριξη φοιτητών 
Φοιτητές µε πολύ σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα είναι δυνατό να ενισχυθούν µέσω του Σωµατείου 
Ευηµερίας Φοιτητών ή ειδικού κονδυλίου του Πανεπιστηµίου.  Η οικονοµική στήριξη παρέχεται σε είδος και 
καλύπτει τη σίτιση, τη διακίνηση, την αγορά βιβλίων και άλλες δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε τις 
σπουδές των φοιτητών (δεν περιλαµβάνεται η στέγαση). 
Το Σωµατείο ενισχύεται οικονοµικά από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και από τον προϋπολογισµό του 
Πανεπιστηµίου.  Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο επιδιώκει τη διαρκή ενίσχυση του Σωµατείου ώστε να µπορεί 
να στηρίζει όσο το δυνατό περισσότερους φοιτητές.   
 

Υποτροφίες/Βραβεία   
Κάθε χρόνο προκηρύσσονται µέσω της ΥΣΦΜ υποτροφίες/βραβεία τα οποία προσφέρονται ειδικά σε 
φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου από φορείς δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου.   
∆ιάφοροι οργανισµοί προσφέρουν υποτροφίες απ’ ευθείας σε νεοεισερχόµενους Kύπριους φοιτητές µε βάση 
ακαδηµαϊκά, οικονοµικά ή άλλα κριτήρια. Λεπτοµέρειες για τις υποτροφίες αυτές κοινοποιούνται στον 
ηµερήσιο τύπο.  
Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, παραχωρεί ετήσια υποτροφία ύψους €3,400 περίπου  στον 
πρωτεύσαντα φοιτητή για κάθε Τµήµα του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου, µε βάση τη βαθµολογία των 
Παγκύπριων Εξετάσεων. 
Επίσης, η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί ετήσια υποτροφία ύψους €3,760 περίπου στον πρωτεύσαντα 
Ελλαδίτη φοιτητή σε κάθε Σχολή του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου, µε βάση τη βαθµολογία εισδοχής των 
Πανελλήνιων Εξετάσεων. 
 

Ευκαιρίες µερικής απασχόλησης 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα µερικής απασχόλησης σε διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου ή σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις.   
 

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 

Φοιτητική Ένωση – Φοιτητικοί Όµιλοι 
Κάθε φοιτητής µε την εγγραφή του στο Πανεπιστήµιο γίνεται αυτόµατα µέλος της Φοιτητικής Ένωσης του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου (Φ.Ε.ΤΕ.ΠΑΝ.).  Οι φοιτητές συµµετέχουν στα διάφορα όργανα του 
Πανεπιστηµίου µε εκλελεγµένους εκπροσώπους.  Μπορούν να αναπτύξουν πλούσια και πολύπλευρη δράση 
µέσα από τη δηµιουργία φοιτητικών οµίλων που καλλιεργούν ενδιαφέροντα εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, 
καλλιτεχνικού, αθλητικού, ψυχαγωγικού και άλλου χαρακτήρα.  Όλοι οι εγκεκριµένοι όµιλοι επιχορηγούνται 
από το Πανεπιστήµιο. 
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Αθλητισµός 

Το Γραφείο Αθλητισµού της ΥΣΦΜ οργανώνει κάθε χρόνο ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα αθλητικών 
δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει Εσωτερικά Πρωταθλήµατα, Αγωνιστικά Τµήµατα, Ψυχαγωγικό 
Αθλητισµό, Αθλητισµό και Προσφορά στο Κοινωνικό Σύνολο και Εκδηλώσεις.  Προτεραιότητα πολιτικής είναι 
ο µαζικός αθλητισµός και η καλλιέργεια αθληµάτων που δεν είναι ευρέως διαδεδοµένα ή που σχετίζονται µε 
τη θάλασσα. 

 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, αποτείνεστε στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας (ΥΣΦΜ), ως 
ακολούθως: 
 
Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης ΥΣΦΜ 

Σαριπόλου 16, πίσω από το ∆ηµαρχείο Λεµεσού, 3603 Λεµεσός 
Τηλ: 25 002710/11, Φαξ. 25 002760 
E-mail: studies@cut.ac.cy 
http:\\www.cut.ac.cy/studies 
 

Γραφείο Εξυπηρέτησης στη Λευκωσία 

Σχολή Επιστηµών Υγείας/Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο (Νέο Γενικό Νοσοκοµείο) 
Επίπεδο -1 , Τηλ: 22 001810/13 
E-mail: studies@cut.ac.cy 
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Γ.  ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 
1.  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. 
 
2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
Τα προγράµµατα σπουδών του ΑΞΙΚ, τα οποία συνδυάζουν τη θεωρητική εκπαίδευση µε την τεχνική 
κατάρτιση, είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων – 2 έτη (Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική) 
 
2. Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων – 2 έτη (Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική) 
 
3. Μαγειρικές Τέχνες – 3 έτη (Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική) 

 
4. Μαγειρικές Τέχνες – 3 έτη (Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

∆. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ 
     ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) 
 
1.  ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
 
      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 

ενάµιση 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, Κτηνιατρικό και Ψυχολογίας. 

(2) Πτέρυγα των Σωµάτων Στρατολογικού και Οικονοµικού. 
 
(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 
2
ου

 Επιστηµονικού Πεδίου (Θετικών Επιστηµών). 
 
 (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). 
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(ιν) Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΣΜΥ/ΣΞ ΄Οπλων και Σωµάτων, 
ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥ∆), εξετάζονται στα µαθήµατα του 4ου Επιστηµονικού Πεδίου (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.  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 1.65 µ. για τους άνδρες και 1.55 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. 

 
8. Σωµατικό Βάρος: 

 
Φυσιολογικό σωµατικό βάρος σε κιλά που προκύπτει από το ανάστηµα (ύψος) µείον (-) 
100.  Π.χ. όταν το ανάστηµα είναι 1.80µ., το φυσιολογικό βάρος είναι 80 κιλά.  Για τη Σχολή 
Ικάρων (Τµήµα Ιπτάµενων) κρίνονται κατάλληλοι οι υποψήφιοι που έχουν σωµατικό βάρος 
µέχρι και 10% άνω του φυσιολογικού, επ΄ ουδενί δε ανώτερο των 93 κιλών.  Για τις άλλες 
Σχολές κρίνονται κατάλληλοι οι υποψήφιοι που έχουν σωµατικό βάρος µέχρι και 20% άνω 
και κάτω του φυσιολογικού.   Για τις υποψήφιες γυναίκες το φυσιολογικό βάρος µειώνεται 
κατά 15%, του φυσιολογικού τους βάρους. 

 
 (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). 

 
(β)  Αντίληψη Χρωµάτων 
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 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 
εξακριβώνονται στους ψευδοϊσοχρωµατικούς πίνακες (ISHIHARA). 

 
(IV)   Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (Τµήµα Ιπταµένων) – Σχολή Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) 

 
   (α)  Οπτική Οξύτητα 

Οι υποψήφιοι 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. 
  

  (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. 

 
3. Οµιλία 
 
    Η οµιλία να µην παρουσιάζει βατταρισµό (βραδυγλωσσία). 
 
4. Ακουστική Οξύτητα 
 
(Ι)   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα ώστε: 
       (i)  Οι υποψήφιοι των Σχολών Ναυτικού (ΣΝ∆, ΣΜΥΝ), 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. 

 



 70 

  (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. 

 
 

5. (Ι)  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: 

6.  
 

1 2 3 4 

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/΄Οπλα,ΣΝ∆, 
ΣΙ/ΙΠΤ-ΕΑ 
ΣΜΥ/ΟΠΛΑ 

ΣΣΕ/Σώµατα, 
ΣΙ/Μηχ. ΣΣΑΣ, 
ΣΑΝ, 
ΣΜΥ/Σώµατα, 
ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ,  
ΣΥ∆, ΣΙΡ 

1. ∆ρόµος 100µ. 16΄´ 17΄´ 
2. ∆ρόµος 1000µ. 4´,20΄´ 4΄,30΄´ 
3. ΄Αλµα σε ύψος µε φόρα 1,05µ. 1,00µ.. 

4. ΄Αλµα σε µήκος µε φόρα 3,60µ. 3,60µ. 

5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ) 
και µε τα δυο χέρια. 
Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί 
και 
το αριστερό χέρι. 

4,50µ. 4,40µ. 

6. Ελεύθερη κολύµβηση 50 
µέτρων 
Για τη ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, 
ΣΙΡ. 

2΄ 2΄ 

 
 
   (ΙΙ) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα, για τους δρόµους µια προσπάθεια και για τα άλµατα και τις 

ρίψεις τρεις προσπάθειες. Ειδικά για το αγώνισµα της ρίψης σφαίρας, θα πρέπει σε σύνολο 
τριών 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 40 εκ. για τις 
Σχολές της στήλης 4 του πιο πάνω πίνακα. 

 
6.  Nα συµµετάσχουν µε επιτυχία στις ακόλουθες ψυχοτεχνικές δοκιµασίες: 
     Γραπτά δοκίµια Λεκτικής και Νοηµοσύνης. 
 
7. Να πετύχουν στις εξετάσεις, κατά περίπτωση, των Επιστηµονικών Πεδίων που οργανώνει 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 

 
      (Γ)     Έλεγχος Προσόντων 

 
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 και τα αποτελέσµατα του ελέγχου θα 
κοινοποιηθούν  από το Υπουργείο Άµυνας τόσο στους υποψηφίους όσο και στο Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού. 

 
5.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Στρατιωτικές Σχολές  Υπαξιωµατικών, 
πρέπει να υποβάλουν κατά την προκήρυξη των θέσεων τα ακόλουθα: 
 

α.  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 . 

 



 71 

β. Αντίγραφο της αίτησης/µηχανογραφικού δελτίου συµµετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2007 του 
Μηχανογραφικού Συστήµατος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού 
στο Υπουργείο Άµυνας, µαζί µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1. Πιστοποιητικό Γέννησης, ή πιστοποιηµένο φωτοαντίτυπο. 
2. Πιστοποιηµένο φωτοαντίτυπο Κυπριακής ταυτότητας που εκδόθηκε µετά την 1.9.1987, στην 

οποία αναγράφεται ως Ιθαγένεια η Κυπριακή, ή όσοι είναι κάτοχοι έγκυρου Κυπριακού 
∆ιαβατηρίου πιστοποιηµένα φωτοαντίτυπα των δύο πρώτων σελίδων του. 

3. Πρωτότυπο Φύλλου Μητρώου για εκείνους που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά ή 
πιστοποιητικό τύπου «Α» για εκείνους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις. 

4. Πρωτότυπο Ποινικού Μητρώου και πιστοποίηση ότι δεν εκκρεµεί ποινική δίωξη εναντίον του 
υποψηφίου. 

5. Απολυτήριο αναγνωρισµένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή φωτοαντίτυπο απολυτηρίου 
επικυρωµένο από Σχολική Αρχή ή επικυρωµένο αποδεικτικό απόλυσης από όσους έχουν 
ήδη αποφοιτήσει.  (Εκείνοι που φοιτούν ακόµα και δεν πήραν απολυτήριο να το υποβάλουν 
στο Υπουργείο Άµυνας µόλις το εξασφαλίσουν ή/και πριν από τη διεξαγωγή των γραπτών 
εξετάσεων). 

 
6.   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.  Ο αριθµός των θέσεων για εισαγωγή σε κάθε Σχολή θα 
καθορίζεται από το Υπουργείο Άµυνας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. 
 
Υποψήφιοι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, για τις πιο πάνω Σχολές, µπορούν να γίνουν δεκτοί αν υπάρχουν 
εξασφαλισµένες θέσεις, οι οποίες γνωστοποιούνται στους υποψηφίους µε την ανακοίνωση για συµµετοχή 
στις εξετάσεις.   
 
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. 

 
7.   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. 
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∆είγµα αίτησης για ∆ιευκολύνσεις στις  

Παγκύπριες Εξετάσεις 2009 
 

1. Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου: ....................................................................................... 

2. Επώνυµο:   ........................................................................................................................................  

3.  Όνοµα:   ...........................................................................................................................................  

4.  Όνοµα Πατέρα: ................................................................................................................................. 

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

6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  Σταθερό:................................................. Κινητό: ....................................................... 

7. Σχολείο φοίτησης: ............................................................................................................................. 
 

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία να είναι ακριβώς τα ίδια όπως θα εµφανίζονται στην Αίτηση / 

Μηχανογραφικό ∆ελτίο Συµµετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2009.  

 
8. Πρόβληµα που αντιµετωπίζω*: …………………………………………............................................... 
……………………………………...……………………………………………………………………………… 
 

9. ∆ιευκολύνσεις που ζητώ να µου παραχωρηθούν κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων 
2009: 

α.  Παράταση χρόνου  
 

 

β.  Απλοποίηση γλωσσικής διατύπωσης εξεταστικού δοκιµίου  
 

 

γ.  Μεταγραφέα     
 

 

δ.  Η/Υ µε διορθωτή κειµένου µόνο για τα Νέα Ελληνικά   
 

 

ε.  Άλλη/ες διευκολύνσεις (σηµειώστε)  
 

      ………………...................................................................................................................................... 
      …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. ∆ηλώνω συµµετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς:   
 

α)  Πρόσβασης 
     και απόλυσης 

     β)  Μόνο πρόσβασης            γ)  Μόνο Απόλυσης  

 

11.  ∆ιευκολύνσεις που µου έχουν παραχωρηθεί στο παρελθόν: 
• Στο σχολείο φοίτησης: ................................................................................................................ 

 

• Κατά τη διαδικασία των Παγκυπρίων/Εισαγωγικών Εξετάσεων προηγούµενου χρόνου:              

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

 

∆εν µου έχουν παραχωρηθεί διευκολύνσεις   

 

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

Η Αίτηση αυτή υποβάλλεται προς την Υπηρεσία Εξετάσεων και αφορά µόνο διευκολύνσεις που 
µπορούν να παραχωρηθούν κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2009.   
 

* Η Αίτηση για ∆ιευκολύνσεις κατά τη ∆ιαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων πρέπει να 

συνοδεύεται µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά δεν επιστρέφονται.  
 

Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δε θα γίνονται αποδεκτές. 



7.2.25.13 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ: 

Αριθµός  Αίτησης/Μηχανογραφικού δελτίου: ……………………... 
  

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

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΙΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΙΣ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ  ΜΕ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

 

Επώνυµο:  .................................................................. Όνοµα: ......................................................... 

Αρ. ∆ελτ. Ταυτότητας. ........................................... Ηµερ. Έκδοσης ∆ελτ. Ταυτ.: .............................. 

Τόπος γέννησης: .................................................. Ηµερ. Γέννησης: ................................................. 

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

Ταχ. Κωδ.:  ……….………  Επαρχία: ................................................. Τηλ.: .................................... 

 

Μόνιµη διαµονή τα τελευταία δέκα χρόνια: 

Κύπρος     (από ...................... έως ........................) 

Ελλάδα      (από ...................... έως ........................) 

Άλλη χώρα     (από ...................... έως ........................) 

 
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 

   Εκπλήρωση      Απαλλαγή        Στρατευµένος   Χρόνος απόλυσης ................ 

       

Ονοµατεπώνυµο πατέρα: .................................................................................................................. 

∆ιεύθυνση εργασίας πατέρα: ............................................................................................................. 

Πόλη: ....................................... Τηλ.: .................................... 

Ονοµατεπώνυµο µητέρας: ................................................................................................................. 

∆ιεύθυνση εργασίας µητέρας: ........................................................................................................... 

Πόλη: …………………………… Τηλ.: .................................... 

 

∆ήλωση προτίµησης: 

1
η
 Προτίµηση: 

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

2
η
 Προτίµηση:  

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

3
η
 Προτίµηση: 

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

 



Υποβάλλω:  

α)  Αντίγραφο απολυτηρίου Κυπριακού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης  
ή 

 

     Βεβαίωση του ∆ιευθυντή ότι ο υποψήφιος είναι τελειόφoιτος  
 

 

  

β)  Πιστοποιητικό Μόνιµης διαµονής στην Κύπρο 
      (από το Γραφείο της αντίστοιχης Επαρχιακής ∆ιοίκησης) 

 

  

γ)  Βεβαίωση διαγωγής από το σχολείο αποφοίτησης 
 

 

  

δ)  Πιστοποιητικό Κυπριακής Υπηκοότητας 
     (όταν ο ένας των γονέων δεν είναι Κύπριος) 

 

 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο. 
Τα πιστοποιητικά αυτά δεν επιστρέφονται. 
 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι δεν είµαι/ήµουν φοιτητής ή σπουδαστής ή πτυχιούχος Ανώτερου ή 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος. 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι τους όρους της προκήρυξης των υποτροφιών καθώς και τους 

σχετικούς κανονισµούς που διέπουν τις υποτροφίες του ΙΚΥ Ελλάδας και ΙΚΥ Κύπρου. 

 
Ηµεροµηνία:  ...........................................                              Υπογραφή: ......................................... 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Ι.  Προϋποθέσεις για τις υποτροφίες του ΙΚΥ Ελλάδας και ΙΚΥ Κύπρου: 
α)  Ελληνική Εθνικότητα (όχι για το ΙΚΥ Κύπρου) 
β)  Μόνιµη ∆ιαµονή στην Κύπρο 
γ)  Απολυτήριο Κυπριακού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ισότιµου µε τα Ελληνικά 
     ∆ηµόσια Σχολεία 
δ)  ∆ιαγωγή κοσµιότατη 
ε)  Να µην έχει συµπληρωθεί το 25

ο
 έτος της ηλικίας του αιτητή την 1.9.2009 

 
ΙΙ.  Σπουδαστές ή πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων δεν µπορούν να 

υποβάλουν αίτηση (για λόγους ισότητας των υποψηφίων)   
 
Η αίτηση να υποβληθεί µεταξύ της 16

ης
 Μαρτίου και της 26

ης
 Μαρτίου 2009. 

Παρατηρήσεις:  ∆υνατό να παραχωρηθούν συνολικά τέσσερις θέσεις σε ∆ραµατικές Σχολές της 
Ελλάδας (Ανώτερη ∆ραµατική Σχολή Εθνικού Θεάτρου*, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και 
Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης Καρόλου Κουν**). 
Για όλες τις πιο πάνω θέσεις παραχωρούνται υποτροφίες από το ΙΚΥ Ελλάδας και το ΙΚΥ Κύπρου, 
νοουµένου ότι οι υποψήφιοι υποβάλουν σχετική αίτηση προς το ΙΚΥ Κύπρου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 

 

Τετάρτη 27 Μαΐου 2009 και Πέµπτη 28 Μαΐου 2009 Μονάδες 
8:30– 13:30 Προφορική Εξέταση:  

        √   Ερµηνεία µονόλογου από Αρχαία Ελληνική Τραγωδία ή Αρχαία  
             Ελληνική Κωµωδία (επιλογή του υποψηφίου) 

 
50/200 

        √   Ερµηνεία µονόλογου 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 

  

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009   

11:00– 13:00 Έκθεση Ιδεών 
(Θέµα σχετικό µε την πολιτιστική ζωή και δηµιουργία) 

 
50/200 

 
Η συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης για κάθε υποψήφιο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 
λεπτά. 
 
*   Οι άρρενες υποψήφιοι της Ανώτερης Σχολής ∆ραµατικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου θα πρέπει, µε 

βάση τους κανονισµούς της Σχολής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, 
κατά το έτος που παρακάθηνται στις Παγκύπριες Εξετάσεις, για διεκδίκηση θέσης. 

 
** Οι υπότροφοι οι οποίοι εξασφαλίζουν θέση στην Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης 

Καρόλου Κουν: 
 

α)   Πρέπει, εκτός από την αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση 
για να παρακαθίσουν σε εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελλάδας.  Για να 
µπορούν να εγγραφούν στη Σχολή οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν παρακαθίσει, µε 
επιτυχία, και στις δύο εξετάσεις. 

 
β)    Πρέπει να καταβάλουν τα σχετικά δίδακτρα προς τη Σχολή. 
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