
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

22(Ι) του 2006. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 

Εξετάσεων Νόμο του 2006 (που στη συνέχεια θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμοι του 

2006 και 2007. 
  
Τροποποίηση του  

άρθρου 22 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ι) του 

εδαφίου (3) αυτού της πρότασης: 
  
 «Είναι δυνατό να επιτρέψουν 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 τη διανομή των 

εξεταστικών δοκιμίων στους υποψήφιους,» (τρίτη και 

μέχρι όγδοη γραμμή) με το ακόλουθο κείμενο: 
  
 «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 
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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,»· 
  
 (β)(i) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «λεπτά,» (πρώτη γραμμή), της 

φράσης «ή και άλλες δυνατές διευκολύνσεις»· και 
  
 (ii)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού 

αμέσως μετά την λέξη «περίπτωση.»  (πέμπτη 

γραμμή) της τελείας με άνω και κάτω τελεία και 

την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 
  
 «Νοείται ότι οι διευκολύνσεις αυτές εγκρίνονται 

από Ειδική Επιτροπή η οποία ορίζεται και έχει 

αρμοδιότητα ως προνοείται στο άρθρο 22Α του 

νόμου αυτού.".  
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

προσθήκη του νέου 

άρθρου 22Α. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη 

μετά το άρθρο 22 αυτού, του νέου άρθρου 22Α ως 

ακολούθως: 

  
 "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:   
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  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 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4123, 18/5/2007 51(I)/2007



 4 

ομάδα ατόμων. 
  
 (4)  Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει την κάθε αίτηση που 

υποβάλλεται από υποψήφιο, που είναι άτομο με ειδικές 

ανάγκες, για παροχή διευκολύνσεων, λαμβάνοντας 

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.". 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 23 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 23 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 Με την αντικατάσταση απ’ αυτό μετά τη λέξη 

«εξέτασης.» (τρίτη γραμμή) της πρότασης: 

 

«Μετά τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων δεν 

επιτρέπεται στους υποψήφιους η είσοδος στην 

αίθουσα εξέτασης» με την ακόλουθη παράγραφο: 
  
 «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.»  
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Τροποποίηση του 

άρθρου 27 του 

βασικού νόμου. 

5.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση μετά τη λέξη «αργότερο» (πρώτη 

γραμμή) της φράσης «μέχρι τις 10 Μαρτίου» με τη 

φράση «μέχρι την 31 Ιανουαρίου». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.048.105.2007 

 

 

 
/ΜΑΤ 
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