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Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 59(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ 2019 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

14(Ι) του 2017 
119(Ι) του2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 
Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται με τους περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και 
Ελλάδας Νόμους του 2017 και 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και 
Ελλάδας Νόμοι του 2017 έως 2022. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του όρου «Επιτροπή 
Ελέγχου» και του ορισμού αυτού. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, 
με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

  
  «(1) Η ημερομηνία έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τοποθετείται αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση των Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης για την Γʹ τάξη Λυκείου.». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού του 
σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

  
  «Νοείται ότι, οι μαθητές της τελευταίας τάξης που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 

εκατόν τριάντα πέντε (135), του αριθμού αυτού περιλαμβανόμενου, και παραμένουν στάσιμοι όπως 
προβλέπεται στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, 
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) (α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο: 
   
  «Επιτροπή Θεματοθέτησης.»∙ 
   
 (β) (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 
   
  «(1) Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα συστήνεται Επιτροπή Θεματοθέτησης.»∙ 
   
 (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) αυτού της φράσης «Οι δύο 

Επιτροπές Θεματοθετών προβαίνουν» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Η Επιτροπή 
Θεματοθέτησης προβαίνει»∙ και 

   
 (δ) (δ)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) αυτού της φράσης «Οι δύο 

Επιτροπές Θεματοθετών οφείλουν να λαμβάνουν» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Η 
Επιτροπή Θεματοθέτησης οφείλει να λαμβάνει». 

   
 
 



Τροποποίηση  
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) (α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο: 
   
  «Σύνθεση Επιτροπής Θεματοθέτησης.»∙ 
   
 (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού και την αναρίθμηση των 

υφιστάμενων παραγράφων (β) και (γ), σε παραγράφους (α) και (β), αντίστοιχα∙ 
   
 (γ) (γ)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) αυτού της φράσης «, το 

οποίο υποβάλλει, μαζί με το σύνολο των θεμάτων που ετοιμάστηκαν, στην Επιτροπή 
Ελέγχου, το αργότερο μέχρι τις 3.00 μ.μ. της παραμονής της ημέρας εξέτασης του κάθε 
μαθήματος.» (τρίτη μέχρι έκτη γραμμή) με τη φράση «και τον λεπτομερή έλεγχό του.»∙ 
και 

   
 (δ) (δ)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (6) αυτού της φράσης «, για να 

συνεργαστούν στη συνέχεια με την Επιτροπή Ελέγχου.» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 
«και δεν αποχωρούν από το χώρο αυτό παρά μόνο αφού παρέλθουν σαράντα (40) 
λεπτά από την έναρξη της εξέτασης του μαθήματος.». 

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή του 
άρθρου 17. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 17 αυτoύ. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «των δημόσιων 

Τεχνικών Σχολών» (έκτη γραμμή), της φράσης «και του Eξατάξιου Γυμνασίου Κάτω 
Πύργου»∙ 

   
 (β) με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (5) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«αποφοίτους» (τρίτη γραμμή), της φράσης «Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου,»∙ και 
   
 (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (5) αυτού του 

σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως 
μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   
   «Νοείται έτι περαιτέρω ότι, μαθητές της τελευταίας τάξης και απόφοιτοι του 

Εξατάξιου Γυμνασίου Κάτω Πύργου καθίστανται δικαιούχοι, νοουμένου ότι φοιτούν στο 
εν λόγω σχολείο τουλάχιστον κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους στον λυκειακό 
κύκλο.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 38 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου 
(1) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, 
αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  
    «Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που οφείλεται σε 

εχθροπραξίες, πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, πανδημία και φυσικές καταστροφές, να εκδίδει σε 
ημερομηνία μεταγενέστερη της 31ης Ιανουαρίου εκάστου έτους και πριν από την ημερομηνία 
έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης νέο διάταγμα αναθεωρώντας τον Οδηγό 
Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.». 

 
 
 
 


