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Ν. 22(Ι)/2006
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ Ι
Αριθµός 4074

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2006

Ο περί ∆ιεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 22(Ι) του 2006
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα:
Συνοπτικός τίτλος.
51(Ι) του 2007.
Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί ∆ιεξαγωγής των Παγκύπριων
Εξετάσεων Νόµος του 2006.
2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια«αναβαθµολογητής» σηµαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλµένος για κάθε
µάθηµα των Παγκύπριων Εξετάσεων που περιλαµβάνεται στις προϋποθέσεις
πρόσβασης, στον οποίο παραπέµπονται για επαναξιολόγηση τα εξεταστικά δοκίµια
κάθε µαθήµατος.
«Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου ή άλλως ΑΑΕΙ της
Κύπρου» ορίζονται, ως Ανώτατα, το Πανεπιστήµιο Κύπρου και το Τεχνολογικό
Πανεπιστήµιο Κύπρου, και ως Ανώτερα, το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, η Νοσηλευτική Σχολή, καθώς επίσης και
οποιαδήποτε άλλα Ιδρύµατα Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης ορίσει η
αρµόδια αρχή·
«αρµόδια αρχή» σηµαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού·

113(Ι) του 1999
69(Ι) του 2001.

«άτοµο µε ειδικές ανάγκες» σηµαίνει το άτοµο στο οποίο παρίσταται ανάγκη να του
παρασχεθεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση σύµφωνα µε τον περί Αγωγής και
Εκπαίδευσης Παίδων µε Ειδικές Ανάγκες Νόµο και τις εκάστοτε τροποποιήσεις
του·
96721887

«βαθµολογητής» σηµαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλµένος για τη
βαθµολόγηση των γραπτών ή των άλλων µορφών αξιολόγησης, που
περιλαµβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης των υποψήφιων για τις Παγκύπριες
Εξετάσεις·
«γενικός βαθµός κατάταξης» 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, σύµφωνα µε οδηγίες της αρµόδιας αρχής και χορηγείται από
την Υπηρεσία Εξετάσεων σε κάθε ενδιαφερόµενο υποψήφιο·
Επίσηµη
Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης
Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι):

«δηµόσιο σχολείο µέσης εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο και
στον ορισµό αυτό και το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τους περί
Λειτουργίας ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισµούς και τις
εκάστοτε τροποποιήσεις τους·
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19.6.1992
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21.7.1995
9.2.1996
10.12.1999
29.5.2000
6.4.2001
27.4.2001
27.7.2001
29.3.2002
29.3.2002
9.5.2003
25.7.2003
8.7.2005
23.12.2005.

«επιτηρητής» σηµαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλµένος για την επιτήρηση της
οµαλής και αδιάβλητης διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων·
«επιτροπή εξεταστικού κέντρου» σηµαίνει την επιτροπή που διορίζεται σε κάθε
εξεταστικό κέντρο, η οποία έχει την ευθύνη για την παραλαβή των εξεταστικών
δοκιµίων, τον πολλαπλασιασµό – εφόσον χρειάζεται, και τη διανοµή των
εξεταστικών δοκιµίων στους επιτηρητές, όπως επίσης και την ευθύνη για την όλη
οργάνωση και οµαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων·
«επιτροπή θεµατοθετών» σηµαίνει την επιτροπή που διορίζεται για την ετοιµασία
των γραπτών δοκιµίων για το κάθε µάθηµα, το οποίο περιλαµβάνεται στις
προϋποθέσεις πρόσβασης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε οδηγίες της αρµόδιας αρχής,
στο πλαίσιο του άρθρου 18 του παρόντος Νόµου·
«θέση» σηµαίνει τη διαθέσιµη θέση στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, την οποία διεκδικούν οι
υποψήφιοι των Παγκύπριων Εξετάσεων·
5 του 1971
56 του 1983
123 του 1985
154(Ι) του 1999
18(Ι) του 2004.

«ιδιωτικό σχολείο µέσης εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο και
στον ορισµό αυτό και το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τους περί
Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόµους και τις εκάστοτε τροποποιήσεις
τους·
«λυκειακός κύκλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο και στον ορισµό αυτό
στους περί Λειτουργίας ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισµούς·
«Οδηγός Εξετάσεων» σηµαίνει το έντυπο που εκδίδει, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του
παρόντος Νόµου, κάθε χρόνο η αρµόδια αρχή ·
«πιστοποιητικό πρόσβασης» σηµαίνει τη βεβαίωση που χορηγεί σε κάθε
ενδιαφερόµενο υποψήφιο η Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία προσδιορίζει τη
δυνατότητα πρόσβασής του στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, σύµφωνα µε τις απαιτούµενες
από την αρµόδια αρχή προϋποθέσεις πρόσβασης·
«προϋποθέσεις πρόσβασης» σηµαίνει το πλαίσιο µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα που
απαιτούνται για πρόσβαση στα διάφορα επιστηµονικά πεδία και στα Τµήµατα των
ΑΑΕΙ της Κύπρου·
«Υπηρεσία Εξετάσεων» σηµαίνει την υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού η οποία έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων·
«υποτροφίες ΙΚΥ Ελλάδας» σηµαίνει τις υποτροφίες που προσφέρει το Ίδρυµα
Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας σε Κύπριους υποψήφιους για εισδοχή στα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας·
«υποψήφιος» σηµαίνει το πρόσωπο που παρακάθεται στις Παγκύπριες Εξετάσεις
για σκοπούς διεκδίκησης θέσης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου ή/και για σκοπούς απόλυσης
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από το λυκειακό κύκλο των δηµοσίων σχολείων µέσης εκπαίδευσης ή/και των
ιδιωτικών σχολείων µέσης εκπαίδευσης του ιδίου ή παρόµοιου τύπου προς τα
δηµόσια σχολεία µέσης εκπαίδευσης, ή/και για σκοπούς εξασφάλισης του
«πιστοποιητικού πρόσβασης» ή/και του «γενικού βαθµού κατάταξης».
Σκοπός των
Παγκύπριων
Εξετάσεων.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης
Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι):
9.3.1990
26.5.2000
27.2.2004.

3. Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι:
(1) (α) η χορήγηση απολυτήριου 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 Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισµούς
και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους·
(β) 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.
(2) Η κατανοµή των θέσεων στα ΑΑΕΙ Κύπρου και των θέσεων στα Ανώτερα και
Ανώτατα Ιδρύµατα της Ελλάδας, που ενδεχοµένως θα προσφέρει η Ελλάδα µέσω
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου.
(3) Η χορήγηση του «πιστοποιητικού πρόσβασης» και του «γενικού βαθµού
κατάταξης» στους ενδιαφερόµενους υποψήφιους:
Νοείται ότι το «πιστοποιητικό πρόσβασης» και ο «γενικός βαθµός κατάταξης»
ισχύουν µόνο για τη χρονιά που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις, µε βάση τις
οποίες τα πιο πάνω χορηγήθηκαν.
(4) Η υποβολή από την αρµόδια αρχή προς το Ίδρυµα Κρατικών Yποτροφιών της
Ελλάδας καταλόγου προτεινόµενων για υποτροφία ενδιαφερόµενων υποψήφιων,
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Παγκύπριων Εξετάσεων και τις προϋποθέσεις
που θέτει το ΙΚΥ Ελλάδας.

∆ικαίωµα
συµµετοχής στις
παγκύπριες
εξετάσεις.
Κεφ. 167
Α13 του 1960
14 του 1960
9 του 1969.
6 του 1971
56 του 1983
123 του 1985
154(Ι) του 1999
18(Ι) του 2004.

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις έχουν:
(α) οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής
καταγωγής και οι οποίοι είναι:
(i) 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 (∆ιοίκηση και Έλεγχος) Νόµου και τις εκάστοτε
τροποποιήσεις τους, ή των ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν
σύµφωνα µε τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόµους και τις
εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

(ii) 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
(β) κοινοτικοί υπήκοοι και υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν στην τελευταία τάξη
ή είναι απόφοιτοι σχολείου όπως περιγράφεται στην υποπαράγραφο (i) της
παραγράφου (α).
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Οµαδοποίηση
σχολών κατά
επιστηµονικό
πεδίο.

911719739

5. Η αρµόδια αρχή, αφού διαβουλευτεί µε τις αρχές των ΑΑΕΙ της Κύπρου,
καθορίζει και ανακοινώνει στον Οδηγό Εξετάσεων:
(α) την οµαδοποίηση Τµηµάτων, που είτε λειτουργούν είτε ενδέχεται να
λειτουργήσουν στο µέλλον στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, σε επιστηµονικά πεδία, και
(β) τις προϋποθέσεις πρόσβασης.

Τέλη Παγκύπριων
Εξετάσεων.

6.-(1) Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να παρακαθήσουν στις Παγκύπριες
Εξετάσεις. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις
µόνο για σκοπούς απόλυσης.
(2) (α) Το ύψος των τελών, που αναφέρονται στην παράγραφο (1), για κάθε µάθηµα,
καθορίζεται από την αρµόδια αρχή και αναγράφεται στον Οδηγό Εξετάσεων·
(β) τα τέλη καταβάλλονται µε την υποβολή της αίτησης·
(γ) τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους σε περίπτωση απόσυρσης και µη
επαναϋποβολής της αίτησης.

Αιτήσεις για
συµµετοχή στις
Παγκύπριες
Εξετάσεις.

7.-(1) Αιτήσεις για συµµετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις διατίθενται στους
υποψήφιους από την Υπηρεσία Εξετάσεων, τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία
παιδείας και τα δηµόσια σχολεία µέσης εκπαίδευσης.
(2) Η διαδικασία και οι προθεσµίες διάθεσης και υποβολής των αιτήσεων
καθορίζονται και ανακοινώνονται κάθε χρόνο στον Οδηγό Εξετάσεων:
Νοείται ότι οι υποψήφιοι που παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις µόνο για
σκοπούς απόλυσης, δηλώνουν στην αίτηση τα µαθήµατα στα οποία θα εξεταστούν
σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες περί Λειτουργίας ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης Κανονισµούς.
(3) (α) Η αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου υποψηφίου συνοδεύεται από τα αποδεικτικά
στοιχεία που απαιτούνται για την εγκυρότητά της, όπως αυτά καθορίζονται στον
Οδηγό Εξετάσεων.
(β) Οποιαδήποτε λάθη στη συµπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον αιτητή.

Εξεταστικά
κέντρα.

8.-(1) Τα εξεταστικά κέντρα καθορίζονται και ανακοινώνονται κάθε χρόνο από την
αρµόδια αρχή, το αργότερο µέχρι την εικοστή ηµέρα του Απριλίου κάθε έτους, µε
σχετική δηµοσίευση σε ηµερήσιες, παγκύπριας κυκλοφορίας εφηµερίδες και µε
εγκύκλιο που αποστέλλεται στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που αναφέρονται στο
άρθρο 4, (α)(i), καθώς επίσης στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισµού.
(2) Οι υποψήφιοι ενηµερώνονται 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:
Νοείται ότι οι υποψήφιοι που παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις µόνο για
σκοπούς απόλυσης, σύµφωνα µε την παράγραφο (1) του άρθρου 3 του παρόντος
Νόµου, ενηµερώνονται για το συγκεκριµένο εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα
παρακαθήσουν για κάθε µάθηµα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

Αίτηση
συµµετοχής και
δήλωση
προτίµησης
υποψήφιων στις
Παγκύπριες
Εξετάσεις.

9.-(1) Με τη συµπλήρωση της αίτησης συµµετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις ο
ενδιαφερόµενος υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίµησής του για τα τµήµατα των
επιστηµονικών πεδίων για τα οποία επιθυµεί να είναι υποψήφιος.
(2) Με τη δήλωση προτίµησης ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος αποδέχεται ότι:

Copyright © Leginet Ltd 2002-2007. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
(α) δεν µπορεί να εξασφαλίσει θέση σε τµήµα που δεν έχει συµπεριλάβει στις
προτιµήσεις του·
(β) δεν µπορεί να εξασφαλίσει θέση σε τµήµα 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 τµήµατα, θα του δοθεί τελικά θέση µόνο σε εκείνο το τµήµα
που προσδιόρισε στη δήλωσή του µε ένδειξη προτίµησης ψηλότερης
προτεραιότητας σε σχέση µε άλλα τµήµατα που έχει δηλώσει. Ψηλότερης
προτεραιότητας προτίµηση είναι το τµήµα που δηλώθηκε στη θέση µε αρ. 1 και η
αµέσως χαµηλότερης προτεραιότητας προτίµηση είναι το τµήµα που δηλώθηκε στη
θέση µε αρ. 2 και ούτω καθεξής.
(3) Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει την αίτησή του εντός της καθορισµένης
προθεσµίας. Τροποποίηση της αίτησης υποψήφιου µπορεί να γίνει µε απόσυρση της
προηγούµενης και υποβολή νέας αίτησης εντός της καθορισµένης προθεσµίας:
Νοείται ότι σε περίπτωση επιλογής πρόσθετων µαθηµάτων, ο αιτητής καταβάλλει
τα πρόσθετα τέλη.
(4) Ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίµησής του κατά τρόπο
ενιαίο για τα τµήµατα 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 τµήµα από ένα επιστηµονικό πεδίο, η
δεύτερη από άλλο επιστηµονικό πεδίο και ούτω καθεξής.
∆οκιµαστική
βαθµολόγηση των
µαθηµάτων που
περιλαµβάνονται
στις προϋποθέσεις
πρόσβασης.

10.-(1) Πριν από τη βαθµολόγηση των εξεταστικών δοκιµίων των µαθηµάτων
περιλαµβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης, γίνεται συντονισµός
βαθµολογητών από µέλη της επιτροπής θεµατοθετών του κάθε µαθήµατος
δίνονται γραπτώς λεπτοµερείς οδηγίες ως προς τον τρόπο βαθµολόγησης όλων
απαντήσεων του εξεταστικού δοκιµίου.

που
των
και
των

(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 επιτροπή θεµατοθετών βεβαιωθούν ότι υπάρχει οµοιόµορφη
βαθµολόγηση, τότε οι βαθµολογητές προχωρούν στην κανονική διόρθωση των
γραπτών.
Βαθµολόγηση αναβαθµολόγηση
των γραπτών
δοκιµίων, των
µαθηµάτων που
περιλαµβάνονται
στις προϋποθέσεις
πρόσβασης.

11.-(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.
(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.
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(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.
(4) Επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθµολόγηση δεν επιτρέπεται.
(5) (α) 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 υποψήφιου για σκοπούς έκδοσης
του απολυτηρίου του, σύµφωνα µε τους περί Λειτουργίας ∆ηµόσιων Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισµούς·
(β) ο τελικός βαθµός του γραπτού κάθε µαθήµατος είναι δυνατό, µόνο για σκοπούς
έκδοσης του «γενικού βαθµού κατάταξης», να υπόκειται σε επεξεργασία από την
Υπηρεσία Εξετάσεων, σύµφωνα µε οδηγίες της αρµόδιας αρχής.
∆ικαίωµα
διεκδίκησης θέσης.

12. ∆ικαίωµα διεκδίκησης θέσης έχουν όσοι από τους υποψήφιους κατά την
ηµεροµηνία της κατανοµής των θέσεων:
(α) έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων απολυτήριο ή βεβαίωση απόλυσης
που εκδίδει το σχολείου τους, το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 4 του παρόντος Νόµου,
(β) πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης που καθορίζει η αρµόδια αρχή, και
(γ) έχουν εξασφαλίσει «πιστοποιητικό πρόσβασης» και «γενικό βαθµό κατάταξης».

Κατανοµή και
προσφορά θέσεων
προς τους
υποψήφιους.

13.-(1) Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει δικαίωµα διεκδίκησης θέσης:
(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 προτίµησής ικανοποιείται η
καλύτερη, στη σειρά, προτίµηση των υποψηφίων όπως τους επιτρέπει η σειρά
επιτυχίας τους,
(γ) µε τον τρόπο που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (α) και (β) ολοκληρώνεται
η πρώτη κατανοµή των υποψήφιων στις διαθέσιµες θέσεις των ΑΑΕΙ της Κύπρου.
(2) (α) Για τον κάθε υποψήφιο εκδίδεται στη συνέχεια και αποστέλλεται
ταχυδροµικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση του, βεβαίωση για τη
θέση που εξασφάλισε·
(β) η πρώτη κατανοµή δηµοσιεύεται παράλληλα σε ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας
κυκλοφορίας και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού·
(γ) θεωρείται ότι υποψήφιος αποδέχεται τη θέση, εκτός εάν µε γραπτή δήλωσή 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.
(3) (α) Μετά την υποβολή των δηλώσεων εκ µέρους των υποψήφιων και την τυχόν
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ύπαρξη κενών θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, η αρµόδια αρχή αποφασίζει αν θα
γίνει δεύτερη κατανοµή των θέσεων·
(β) σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή αποφασίσει την διενέργεια 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) δύναται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, που ανακοινώνεται µε την έκδοση των
αποτελεσµάτων της δεύτερης κατανοµής, να διενεργείται και τρίτη κατανοµή, µε
ξεχωριστές διαδικασίες που καθορίζονται από την αρµόδια αρχή και
περιλαµβάνονται στον Οδηγό Εξετάσεων.
(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
υποψήφιου, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτηση που υποβάλλεται για συµµετοχή
στις Παγκύπριες Εξετάσεις.
(5) Κατανέµονται κατ’ έτος ως υπεράριθµες, µε απόφαση της αρµόδιας αρχής,
θέσεις σε συγκεκριµένες Σχολές και Τµήµατα, σε ποσοστό ίσο µε το 10% του
συνολικού αριθµού θέσεων στις συγκεκριµένες Σχολές και Τµήµατα, µε
δικαιούχους τους µαθητές της τελευταίας τάξης και τους αποφοίτους των δηµόσιων
Τεχνικών Σχολών, που λειτουργούν σύµφωνα µε τους περί Λειτουργίας των
∆ηµοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισµούς, και σε ποσοστό ίσο µε το
3% µε δικαιούχους τους µαθητές της τελευταίας τάξης και τους απόφοιτους των
δηµόσιων Εσπερινών Γυµνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών:
Νοείται ότι οι πιο πάνω δικαιούχοι θα έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθµό κατάταξης
τουλάχιστον 70% του γενικού βαθµού κατάταξης του τελευταίου υποψηφίου που
εισήχθηκε στο τµήµα της προτίµησης των εν λόγω δικαιούχων και ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις πρόσβασης για το τµήµα αυτό:
Νοείται περαιτέρω 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 δε µειώνονται, από τυχόν εξασφάλιση εκ µέρους των πιο πάνω
υποψήφιων άλλης θέσης στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων.
(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.
(7) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 13 πιο πάνω, άτοµα που εντάσσονται
σε ειδικές κατηγορίες µπορούν να διεκδικήσουν αριθµό θέσεων ως υπεράριθµες σε
ποσοστό, µε κριτήρια και µε διαδικασίες που καθορίζονται µε κανονισµούς:
Νοείται ότι µέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισµών, το ποσοστό, τα κριτήρια
και οι διαδικασίες θα καθοριστούν µε κανόνες των ΑΑΕΙ.
Υποτροφίες ΙΚΥ
Ελλάδας.

851674914

14.-(1) Με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζει το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών
Ελλάδας, τα αποτελέσµατα των Παγκύπριων Εξετάσεων των υποψήφιων και τον
αριθµό των υποτροφιών κατά επιστηµονικό πεδίο που καθορίζεται από την αρµόδια
αρχή, ετοιµάζεται ο κατάλογος όσων προτείνονται για τις υποτροφίες του ΙΚΥ
Ελλάδας.
(2) Για διεκδίκηση υποτροφίας του ΙΚΥ Ελλάδας υποβάλλεται αίτηση, σε ειδικό
έντυπο, όπως εκάστοτε καθορίζεται στη σχετική δηµοσίευση µε την οποία
κοινοποιείται η προσφορά υποτροφίας.
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Υπηρεσία
Εξετάσεων.

15. Η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει αρµοδιότητα για την οργάνωση και διεξαγωγή των
Παγκύπριων Εξετάσεων και την κατανοµή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου,
τηρουµένων των προνοιών του παρόντος Νόµου, του Οδηγού Εξετάσεων και
σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής.

Οδηγός
Εξετάσεων.

16. Με σκοπό τη λεπτοµερή ενηµέρωση των υποψήφιων, η αρµόδια αρχή εκδίδει
κάθε χρόνο σύµφωνα µε το άρθρο 27 του παρόντος Νόµου, το αργότερο µέχρι την
31η Ιανουαρίου, Οδηγό Εξετάσεων που περιέχει:
(α) τις γενικές οδηγίες για τους υποψήφιους,
(β) το διαχωρισµό των τµηµάτων των ΑΑΕΙ σε επιστηµονικά πεδία,
(γ) τα εξεταζόµενα µαθήµατα κατά επιστηµονικό πεδίο,
(δ) την εξεταστέα ύλη για κάθε µάθηµα,
(ε) δειγµατικά δοκίµια ή/και δοκίµια από προηγούµενες Εξετάσεις,
(στ) πρόγραµµα και ηµεροµηνίες εξετάσεων για κάθε µάθηµα,
(ζ) τα τέλη για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα στις Παγκύπριες Εξετάσεις, και
(η) οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες, προθεσµίες και πληροφορίες κρίνονται
αναγκαίες από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου και
για το σκοπό καλύτερης εφαρµογής του:
Νοείται ότι για τον πρώτο χρόνο ισχύος του παρόντος Νόµου, ο Οδηγός Εξετάσεων
θα εκδοθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόµου.

Καθορισµός
εξεταστέας ύλης.

17. Η εξεταστέα ύλη για κάθε µάθηµα καθορίζεται από την αρµόδια αρχή, µετά από
διαβούλευση µε τους κατά ειδικότητα συνδέσµους των εκπαιδευτικών και
δηµοσιεύεται στον Οδηγό Εξετάσεων.

Καθορισµός και
υποχρεώσεις
θεµατοθετών των
µαθηµάτων που
περιλαµβάνονται
στις προϋποθέσεις
πρόσβασης.

18.-(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.
(2) Οι επιτροπές θεµατοθετών µπορούν να αποτελούνται από:
(i) επιθεωρητές, διευθυντές, βοηθούς διευθυντές, έµπειρους καθηγητές/εκπαιδευτές
δηµόσιων σχολείων µέσης εκπαίδευσης,
(ii) µέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΑΕΙ της Κύπρου οικείας ή συναφούς
ειδικότητας, που προτείνονται από αυτά.
(3) Ο πρόεδρος της επιτροπής θεµατοθετών ορίζεται από την αρµόδια αρχή.
(4) Τα µέλη των επιτροπών θεµατοθετών και η εντεταλµένη από την Υπηρεσία
Εξετάσεων δακτυλογράφος υπογράφουν την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση:
(α) Τα µέλη των επιτροπών θεµατοθετών υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά
το σχολικό έτος που διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις δεν έχουν ασχοληθεί µε
φροντιστηριακά µαθήµατα, περιλαµβανοµένων και των µαθηµάτων στα Κρατικά
Ινστιτούτα Επιµόρφωσης, που αφορούν µαθήµατα των Παγκύπριων Εξετάσεων
ή/και δεν έχουν υποψήφιο που είναι συγγενής τους µέχρι του τέταρτου βαθµού
συγγένειας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, που θα παρακαθήσει στις Παγκύπριες
εξετάσεις.
(β) Η εντεταλµένη από την Υπηρεσία Εξετάσεων δακτυλογράφος υπογράφει
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υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαφυλάξει το απόρρητο των θεµάτων και ότι δεν έχει
συγγενή µέχρι του τέταρτου βαθµού συγγένειας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, που θα
παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις
(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 να 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 υποψήφιων, περιλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη σύµφωνα µε τον
Οδηγό Εξετάσεων και µπορούν ν’ απαντηθούν στο χρόνο που διατίθεται για την
εξέταση.
(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.
(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.
(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.
Καθορισµός και
υποχρεώσεις
βαθµολογητών των
µαθηµάτων που
περιλαµβάνονται
στις προϋποθέσεις
πρόσβασης.

19. (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 είναι συγγενής τους µέχρι του
τέταρτου βαθµού συγγένειας εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, που θα παρακαθήσει στις
Παγκύπριες Εξετάσεις.
(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 δίνει τη βαθµολογία κατά ερώτηση και το σύνολο της
βαθµολογίας στην κατάλληλη θέση του τετραδίου·
(ii) δε 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·
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(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.
Υποχρεώσεις
υποψήφιων.

20.-(1) Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου
τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.
(2) Τα ατοµικά στοιχεία των υποψήφιων 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.
(3) (α) Η παράδοση του γραπτού τετραδίου απαντήσεων από τους υποψήφιους που
αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική·
(β) δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψήφιου από την αίθουσα εξέτασης,
πριν περάσουν τριάντα λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.
(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.
(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.
(6) (α) Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό
τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια, σηµειώσεις, λογαριθµικούς ή άλλους πίνακες,
προγραµµατιζόµενες ηλεκτρονικές 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.
(7) Απαγορεύεται το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Στελέχωση και
αρµοδιότητα
επιτροπής
εξεταστικού
Κέντρου.

21.-(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.
(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.
(3) Η επιτροπή εξεταστικού κέντρου:
(α) οργανώνει εξεταστικό κέντρο,
(β) εποπτεύει για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων,
(γ) κατανέµει τους επιτηρητές στις αίθουσες εξέτασης,
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(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 υποψήφιους 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.
(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.
Καθορισµός και
υποχρεώσεις
επιτηρητών και
αναπληρωτών
επιτηρητών.

22.-(1) Οι επιτηρητές και οι αναπληρωτές επιτηρητές είναι λειτουργοί δηµόσιου
σχολείου µέσης εκπαίδευσης και ο αριθµός τους ανά σχολείο ορίζεται από την
αρµόδια αρχή.
(2) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης ορίζονται τουλάχιστον δύο επιτηρητές, µεταξύ των
οποίων κατανέµεται η εργασία και λειτουργούν συνυπεύθυνα.
(3) Οι επιτηρητές:
(α) δεν επιτρέπεται να δίνουν διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά το εξεταστικό δοκίµιο·
µπορούν όµως να βοηθήσουν τους υποψήφιους να συµπληρώσουν σωστά τα
στοιχεία τους και τον κωδικό του 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 υποψήφιων και τους διανέµουν τα δοκίµια στον καθορισµένο χρόνο,
(ε) ελέγχουν ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν µαζί τους οτιδήποτε απαγορεύεται να
φέρουν, σύµφωνα µε το εδάφιο 6(α) του άρθρου 20 του παρόντος Νόµου ή
οποιοδήποτε αντικείµενο που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί στις Παγκύπριες
Εξετάσεις µε σκοπό τη δολίευση,
(στ) επιτρέπουν τη χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής µόνο
στην εξέταση στα καθορισµένα στον Οδηγό Εξετάσεων µαθήµατα,
(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 υποψήφιους 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 υποψήφιου και τα συγκρίνουν µε τα ατοµικά στοιχεία
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που ο υποψήφιος έγραψε στο τετράδιο απαντήσεων,
64463198

2(α) του 51(Ι) του
2007.

(ι) επιτρέπουν την έξοδο των υποψήφιων από την αίθουσα εξέτασης µόνο µετά
παρέλευση τριάντα λεπτών από την έναρξη της εξέτασης. 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 υποψήφιους:
Νοείται ότι στους υποψήφιους που καθυστέρησαν να προσέλθουν στην εξέταση δε
θα παραχωρείται πρόσθετος χρόνος από τον προκαθορισµένο για ολοκλήρωση της
εξέτασης αυτής,
(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 υποψήφιων, αφού προηγουµένως κάνουν το
σχετικό έλεγχο των ονοµαστικών στοιχείων συγκρίνοντας µε τα στοιχεία του
δελτίου υποψήφιου 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
υποψήφιων, γράφοντας ανάλογα τη λέξη παρών/απών στον κατάλληλο χώρο
καταγράφοντας και το συνολικό αριθµό των παρόντων,
(ιδ) στον κατάλογο υποψήφιων συµπληρώνουν 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 ακούουν την άποψη του υποψήφιου η οποία καταγράφεται˙
εφόσον διαπιστωθεί δολίευση ή απόπειρα δολίευσης και από τον πρόεδρο της
επιτροπής εξεταστικού κέντρου, οι επιτηρητές παίρνουν το γραπτό του υποψήφιου
που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί και τον αποπέµπουν από την αίθουσα.
Οι επιτηρητές γράφουν συνοδευτική παρατήρηση πάνω στο γραπτό του υποψήφιου
που δολιεύθηκε ή αποπειράθηκε να δολιευτεί 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,
και
(ιστ) παραδίνουν τα γραπτά µε τον κατάλογο των παρόντων υποψήφιων στον
πρόεδρο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου.
(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, και
(γ) αναλαµβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους αναθέσει ο πρόεδρος της
επιτροπής του εξεταστικού κέντρου για την οµαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων
Εξετάσεων.
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2(β)(i) του 51(Ι)
του 2007.

(5) Παράταση χρόνου, µέχρι τριάντα λεπτά ή και άλλες δυνατές διευκολύνσεις,
δίνεται µόνο σε υποψήφιους 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:

2(β)(ii) του 51(Ι)
του 2007.

Νοείται ότι οι διευκολύνσεις αυτές εγκρίνονται από Ειδική Επιτροπή η οποία
ορίζεται και έχει αρµοδιότητα ως προνοείται στο άρθρο 22Α του νόµου αυτού.
(6) Οι επιτηρητές και οι πρόεδροι των επιτροπών εξεταστικών κέντρων
καταγράφουν και αναφέρουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων συµπεριφορά ή πράξεις
των υποψήφιων που δυνατόν να συνεπάγονται δολίευση ή απόπειρα δολίευσης.
(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.
(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
υποψήφιου. Σε τέτοια περίπτωση επιτρέπουν στον υποψήφιο να παρακαθίσει 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 υποψήφιου, αν έχει υποβληθεί· και
(γ) οποιοδήποτε τεκµήριο υπάρχει.

3 του 51(Ι) του
2007.
Ειδική Επιτροπή
για παροχή
διευκολύνσεων.

22Α.-(1) Η αρµόδια αρχή ορίζει κατά το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Μαρτίου
εκάστου έτους Ειδική Επιτροπή για παροχή διευκολύνσεων σε υποψηφίους που
είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες:
Νοείται ότι κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του άρθρου αυτού δεν υπάρχει ο πιο
πάνω χρονικός περιορισµός.
(2) Η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται από:
(α) Έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ως πρόεδρο·
(β) το Γενικό Υπεύθυνο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή εκπρόσωπό του·
(γ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας· και
(δ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής.
(3) Η παροχή των διευκολύνσεων, που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου
αυτού θα πρέπει:
(i) Να στοχεύει στη διασφάλιση των θεσµοθετηµένων δικαιωµάτων των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων, ως αντιστάθµισµα
της αναπηρίας ή του ειδικού προβλήµατος που αντιµετωπίζουν·
(ii) να είναι µέσα στα πλαίσια του αδιάβλητου των Παγκύπριων Εξετάσεων· και
(iii) να µην δίνει προβάδισµα σε οποιοδήποτε άτοµο ή οµάδα ατόµων.
(4) Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει την κάθε αίτηση που υποβάλλεται από υποψήφιο,
που είναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες, για παροχή διευκολύνσεων, λαµβάνοντας
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υπόψη τις διευκολύνσεις που ζητά ο υποψήφιος, τους λόγους που επικαλείται και τα
πιστοποιητικά και/ή δικαιολογητικά που συνοδεύουν και υποστηρίζουν την αίτησή
του.
(5) Η Ειδική Επιτροπή µπορεί, κατά τη µελέτη αίτησης για παροχή διευκολύνσεων,
να καλεί δύο εκπαιδευτικούς ειδικούς στο θέµα της ειδικής ανάγκης που
αντιµετωπίζει ο υποψήφιος, οι οποίοι θα τη βοηθούν στην αξιολόγηση της κάθε
αίτησης.
∆ιαδικασία
αναπαραγωγής,
µεταφοράς και
διανοµής των
θεµάτων που
περιλαµβάνονται
στις προϋποθέσεις
πρόσβασης.
4 του 51(Ι) του
2007.

23.-(1) Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού
κέντρου τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την καθορισµένη ώρα έναρξης της
εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του προέδρου της επιτροπής του εξεταστικού
κέντρου ή εκπροσώπου του, µπορεί να επιτραπεί η είσοδος σε υποψήφιο που
καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όµως µετά από παρέλευση
20 λεπτών από τη διανοµή των εξεταστικών δοκιµίων στους υποψηφίους.
(2) Η αρµόδια αρχή αποφασίζει τον τρόπο µε τον οποίο αποστέλλονται κάθε χρόνο
τα θέµατα των Παγκύπριων Εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα, ώστε να
διασφαλίζεται το απόρρητο και αδιάβλητο.
(3) 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.
(4) 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.
(5) Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα θέµατα διανέµονται στους επιτηρητές και
ανοίγονται από τους επιτηρητές κάθε αίθουσας εξετάσεως, στον καθορισµένο
χρόνο, στην παρουσία των υποψήφιων.
(6) 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 βοήθειας.
(7) 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.
(8) (α) Η αρµόδια αρχή αποφασίζει για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης των
ακόλουθων ειδικών µαθηµάτων:
(i) του ελεύθερου σχεδίου,
(ii) των µουσικών σπουδών,
(iii) των καλών τεχνών,
(iv) της δραµατικής τέχνης,
(v) της πρακτικής δοκιµασίας της επιστήµης φυσικής αγωγής και του αθλητισµού·
(β) Η αρµόδια αρχή αποφασίζει για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης
οποιουδήποτε άλλου µαθήµατος καθοριστεί από αυτή.

Υποψήφιοι που
είναι άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.

24. Οι υποψήφιοι που είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες υποβάλλουν, µαζί µε την
αίτηση για συµµετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και αίτηση, µε τα αναγκαία
δικαιολογητικά προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, για διευκόλυνσή τους κατά τη
διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης που
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αναφέρεται στην παράγραφο (5) του άρθρου 22 του παρόντος Νόµου.
Λάθη στα δοκίµια.

25. 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.

Επιστροφή και
φύλαξη γραπτών.

26.(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.

138(Ι) του 2001
37(1) του 2003.

(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 του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου και των εκάστοτε σε ισχύ
τροποποιήσεών του.

Εξουσία εκδόσεως
διατάγµατος από
την αρµόδια αρχή.
5 του 51(Ι) του
2007.

27. Η αρµόδια αρχή εξουσιοδοτείται όπως, το αργότερο µέχρι την 31 Ιανουαρίου
εκάστου έτους, εκδίδει διάταγµα που περιλαµβάνει τον Οδηγό Εξετάσεων για
σκοπούς καλύτερης εφαρµογής του παρόντος Νόµου.

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόµου

28.-(1) Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ µε την δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Σε περίπτωση που πρόνοιες του παρόντος Νόµου συγκρούονται µε πρόνοιες
άλλων νόµων ή κανονισµών που ρυθµίζουν θέµατα εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της
Κύπρου, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόµου.

Κατάργηση.
180(Ι) του 2000
54(Ι) του 2001
85(Ι) του 2001
30(Ι) του 2004
56(Ι) του 2004.

29. Ο Νόµος που Προνοεί για τη ∆ιεξαγωγή των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας,
καταργείται µε τον παρόντα Νόµο.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2007. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

