
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟ 
-------------------- 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

180(Ι) του 2000 

  54(Ι) του 2001 

  85(Ι) του 2001 

30(Ι)  του 2004. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεξαγωγής των 

Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος 

του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Διεξαγωγής των 

Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμους του 2000 έως 2004 (που 

στη συνέχεια θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διεξαγωγής των 

Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμοι του 2000 μέχρι  (Αρ.2) 

2004. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

αριθμού (1) από την αρχή του κειμένου του, και την κατάργηση του 

εδαφίου (2) αυτού. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού  

νόμου. 

3.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

 

  

    (α) Με την ένθεση τελείας αμέσως μετά τη λέξη "δεσμευτική" στο 

εδάφιο (3) αυτού (πρώτη γραμμή) και τη διαγραφή όλου του 

κειμένου που ακολουθεί την τελεία. 

     

 

    (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
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  «(4) Τροποποίηση της δήλωσης προτίμησης υποψηφίου μπορεί 

να γίνει με υποβολή νέας αίτησης μαζί με την οποία 

καταβάλλονται εκ νέου όλα τα νενομισμένα τέλη και η οποία 

υποβάλλεται μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις εισαγωγικές 

εξετάσεις.». και 

  

    (γ)   με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (4) αυτού σε 

εδάφιο (5).  

  

Προσθήκη 

νέου  

άρθρου  

στο βασικό 

νόμο. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 10 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

  

 «Δοκιμαστική 

βαθμολόγηση. 

10Α. (1)  Πριν από τη βαθμολόγηση των γραπτών, 

γίνεται συντονισμός των βαθμολογητών από τον ή τους 

επιθεωρητές που μετέχουν στην αντίστοιχη επιτροπή 

θεματοθετών του μαθήματος και τους δίνονται γραπτώς 

λεπτομερείς οδηγίες ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης 

όλων των απαντήσεων του εξεταστικού δοκιμίου. 

  

                                    (2) Της κανονικής βαθμολόγησης των γραπτών 

προηγείται δοκιμαστική βαθμολόγηση κατά την οποία- 

  

  (α)        παραχωρούνται σε κάθε βαθμολογητή 10 

τουλάχιστον αντίγραφα ανωνύμων 

τετραδίων απαντήσεων, τα οποία 

επιλέγονται τυχαία και τα ίδια γραπτά 

βαθμολογούνται από όλους τους 

βαθμολογητές σε συνεννόηση με το 

θεματοθέτη για ενιαίο τρόπο 

βαθμολόγησης, και 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3828, 31/3/2004 56(I)/2004



 3 

  (β) όταν ο θεματατοθέτης βεβαιωθεί ότι υπάρχει 

ομοιόμορφη βαθμολόγηση και οι αποκλίσεις 

στη βαθμολογία είναι μικρότερες του 10%, 

τότε οι βαθμολογητές προχωρούν στην 

κανονική διόρθωση των γραπτών.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (5) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με κόμμα, και την, μετά το 

κόμμα, προσθήκη της φράσης "καθώς και τον αποκλεισμό του από όλες 

τις κατανομές θέσεων.". 

 

 

 

 

 
ΒΣΓ/ΓΧ 
23.01.204.2003 
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