
  

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 
...(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) 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 μέχρι 2001 (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 2004. 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
 

  2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση από το τέλος του της ημερομηνίας "31 

Ιανουαρίου" (τέταρτη γραμμή) με την ημερομηνία "28η 

Φεβρουαρίου". 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

   3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

(α)   Με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης "κατά μια 

εβδομάδα." (τελευταία γραμμή) με τη φράση "μέχρι την 31η 

Μαρτίου." και 

 

(β)   με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης επιφύλαξης: 
      «Νοείται ότι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση πριν ή κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου μπορούν να την 

αποσύρουν και να υποβάλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος εδαφίου.». 
ΕΗ/ΦΜ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Με το παρόν νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι 

ώστε να παρέχεται περισσότερος χρόνος στους υποψήφιους εισαγωγικών 

εξετάσεων, για να έχουν την ευχέρεια να παίρνουν τη γνώμη των καθηγητών 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, προκειμένου να περιλάβουν τις 

επιλογές τους στη δήλωση προτίμησης που συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής τους 

στις εξετάσεις αυτές. 

 

 

 

 

 

Σόλων Νικήτας, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 

 

 

Λευκωσία, 14 Ιανουαρίου, 2004. 

 

 

C:502000 /ΛΚ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υ.Π.Π. 7.2.04.1/2 

 
 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3817, 5/3/2004 30(I)/2004



  

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 
Θέμα:  Τροποποίηση των περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για 

τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της 
Ελλάδας, Νόμων του 2000 μέχρι 2003. 

 
       Με βάση τους περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμους του 2000 έως 
(Αρ. 2) του 2001 ρυθμίζονται τα θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  της Κύπρου και Ελλάδας. 

 
2.  Υπό το φως της εφαρμογής των πιο πάνω Νόμων επισημάνθηκαν σημεία τα 
οποία χρήζουν τροποποίησης για άρση πρακτικών δυσκολιών και καλύτερη 
λειτουργικότητα του όλου συστήματος διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων.  
Προς το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε τροποποιητικό νομοσχέδιο που προνοεί στην 
παραχώρηση περισσότερου χρόνου στους υποψηφίους των εισαγωγικών εξετάσεων 
για να έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τους καθηγητές Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικής Αγωγής, προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση με τις επιλογές 
τους.  Προς το σκοπό αυτό, η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης μετατίθεται 
από την 5η Μαρτίου στην 31η Μαρτίου. 
 
2.    Το τροποποιητικό νομοσχέδιο έχει τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη 
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ μαζί με την 
αιτιολογική του έκθεση υπογραμμένη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

 
4.   Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα, θα 
καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο “Νόμος που 
τροποποιεί τους περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας νόμους του 2000 
μέχρι 2003” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και να τον εξουσιοδοτήσει να το καταθέσει ενώπιον της 
Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο. 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
 
 
5 Φεβρουαρίου 2004 
NΘ/ΕΣ 
code:exams\nomos

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3817, 5/3/2004 30(I)/2004



  

 
 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3817, 5/3/2004 30(I)/2004


