
Ε.Ε. Παρ. I, 1329 Ν. 87/86 
Αρ. 2153, 20.6.86 

Ο περί Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου (Εισαγωγή Φοιτητών) Νόμος του 1986 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 87 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Κύπρου (Εισαγωγή Φοιτητών) Νόμος του 1986. 
2. Στον παρόντα Νόμο— 

«αριθμός των εισακτέων φοιτητών» σημαίνει τον αριθμό φοιτη

τών που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 και που θα γίνεται 
δεκτός για εγγραφή στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου* 

«ειδική κατηγορία» σημαίνει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 
ειδικές κατηγορίες· 

«Εξετάσεις» σημαίνει τις εξετάσεις που διεξάγονται από τη 
Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας για επιλογή των εισακτέων Κυπρίων στα ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και στην Παιδαγω

γική Ακαδημία Κύπρου

«Πίνακας Εισακτέων Φοιτητών» σημαίνει τον ονομαστικό 
κατάλογο των προσώπων τα οποία θα γίνονται δεκτά για εγγραφή 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας. 
3. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα τουλάχιστο μήνα πριν τη 

διεξαγωγή των Εξετάσεων, ορίζει με απόφαση του, ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού, τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών κατά το 
αμέσως επόμενο της απόφασης ακαδημαϊκό έτος. 

4.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την αναφερόμενη στο άρθρο 
3 απόφαση του, ορίζει και τον αριθμό φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί 
για εγγραφή στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου κατά το αμέσως 
επόμενο της απόφασης ακαδημαϊκό έτος, ως ανήκοντες σε ειδικές 
κατηγορίες. 

(2) Ο οριζόμενος από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το εδάφιο 
(1) αριθμός, θα είναι το 10% του αριθμού των εισακτέων φοιτητών 
και θα είναι επιπρόσθετος προς τον εν λόγω αριθμό. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Αριθμός 
των εισακτέων 
φοιτητών. 

Αριθμός 
φοιτητών 
ειδικών 
κατηγοριών. 
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Ειδικές 
κατηγορίες. 

5.( . 
(α) 
(β) 
(γ) 
(δ) 
(ε) 

Επίσημη 
εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
22.12.1978 
12.12.1980 
22.10.1982 
16.3.1984. 
69 του 1978 
50 του 1982. 
ΕΚΝ 4 του 
1962 
ΕΚΝ 17 του 
1962 
ΕΚΝ 4 του 
1964 
12 του 1965' 
6 του 1966 

48 του 1967 
59. του 1969 
43 του 1971 
41 του 1972 
26 του 1975 
70 του 1978 
71 του 1980 
49 του 1982 
23 του 1984. 

Επίσημη 
εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
22.12.1978 
12.12.1980 
22.10.1982 
16.3.1984. 
69 του 1978 
50 του 1982. 
ΕΚΝ 4 του 
1962 
ΕΚΝ 17 του 
1962 
ΕΚΝ 4 του 
1964 
12 του. 1965 
6 του 1966 

48 του 1967 
59 του 1969 
43 του 1971 
41 του 1972 
26 του 1975 
70 του 1978 
71 του 1980 
49 του 1982 
23 του 1984. 

5.—(1) Οι ειδικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: 
τέκνα αγνοουμένων 
τέκνα πεσόντων 
τέκνα αναπήρων 
τέκνα εγκλωβισμένων 
οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
«αγνοούμενος» και «πεσών» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει 

χαρακτηρισθεί από τις Επιτροπές Χορηγημάτων και Ανακου

φίσεως Παθόντων ως «εξαφανισθείς» ή «πεσών», ανάλογα με την 
περίπτωση, δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς (Χορηγήματα εις 
Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις Αναπήρους) Κανονισμών του 
1978 έως 1984, των περί Χορηγημάτων εις ' Εξαρτώμενους Πε

: σόντων και έις' Ανάπηρους Νόμων τού 1978 και 1982 ή των περί 
Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των εκ των 
Πεσόντων και των Θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων και των 
Αναπήρων αυτού Νόμων του 1962 έως 1984· : 

«ανάπηρος» σημαίνει, πρόσωπο το οποίο πάσχει από ολική 
αναπηρία ή μερική αναπηρία υπερβαίνουσα το 15% και το,οποίο 
παίρνει χορήγημα ή σύνταξη δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς 
(Χορηγήματα εις Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις Αναπήρους) 
Κανονισμών του ί978 έως 1984, των περί Χορηγημάτων εις 
Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις Αναπήρους Νόμων του 1.978 και 
1982 ή των περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων 
των εκ των Πεσόντων και των Θυμάτων του Αγώνος Εξαρτωμένων 
και των Αναπήρων αυτού Νόμων του 1962 έως 1984* 
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«εγκλωβισμένος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατά την ημερο

μηνία υποβολής από το τέκνο του αίτησης για τις Εξετάσεις είχε 
ως τόπο διαμονής του περιοχή που δεν ελέγχεται από το Κράτος. 
6. Κανένα πρόσωπο δε θα εγγράφεται για φοίτηση στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου αν το όνομα του δεν αναγράφεται 
στον Πίνακα Εισακτέων Φοιτητών. 

7. Ο Πίνακας Εισακτέων Φοιτητών καταρτίζεται από το 
Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

8. Στον Πίνακα Εισακτέων Φοιτητών αναγράφονται— 
(α) στην πρώτη στήλη του τα ονόματα υποψηφίων οι οποίοι 

ανήκουν σε ειδική κατηγορία, που ο αριθμός τους να μην 
υπερβαίνει τον αριθμό που ορίστηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με βάση το άρθρο 4· 

(β) στη δεύτερη στήλη του τα ονόματα υποψηφίων οι οποίοι 
δεν ανήκουν σε ειδική κατηγορία, που ο αριθμός τους 
είναι ίσος με τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών. 

9.—(1) Η σειρά εγγραφής των ονομάτων στην πρώτη και δεύτερη 
στήλη του Πίνακα Εισακτέων Φοιτητών καθορίζεται με αποκλει

στικό κριτήριο τη βαθμολογία των υποψηφίων στις Εξετάσεις για 
εισαγωγή στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. 

(2) Κανένας δεν εγγράφεται στην προίβλεπόμενη από την παρά

γραφο (α) του άρθρου 8 πρώτη στήλη του Πίνακα Εισακτέων 
Φοιτητών εκτός α ν 

ία) υπέβαλε αίτηση για να θεωρηθεί ως υποψήφιος για τις 
θέσεις ειδικών κατηγοριών 

(β) ανήκει σε μία από τις ειδικές κατηγορίες· και 
(γ) εξασφάλισε στις Εξετάσεις για εισαγωγή στην Παιδαγω

γική Ακαδημία Κύπρου βαθμολογία όχι χαμηλότερη από 
το 50% της ανώτατης δυνατής βαθμολογίας. 

Δικαιούμενοι 
εγγραφής στην 
Παιδαγωγική 
Ακαδημία 
Κύπρου. 
Πίνακας 
Εισακτέων 
Φοιτητών. 

Τρόπος 
κατάρτισης 
του Πίνακα 
Εισακτέων 
Φοιτητών. 

Σειρά εγγρα
φής των 
ονομάτων 
στον Πίνακα 
Εισακτέων 
Φοιτητών. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


