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1. Περιγραφή παραπόνου

Οι κ. . __  j  Jt εκ μέρους του γιου τους
, ο εκ μέρους του γιου του ο

κ. ι εκ μέρους του γιου του , η '
εκ μέρους του γιου της και η κ

μέρους του γιου τ γ κ  με επιστολές τους ημερομηνίας
αντίστοιχα, υπέβαλαν

στο Γραφείο μου παράπονα, αναφορικά με την απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου 
να διαφοροποιήσει, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 και σε σχέση με ό, τι ίσχυε 
μέχρι το παρελθόν έτος, τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης μέσω της Β' και Γ' 
κατανομής, για τους εθνοφρουρούς οι οποίοι είχαν παρακαθίσει στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις το έτος 2017 και θα ήταν έτοιμοι να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο το 
Σεπτέμβριο 2018.

Συγκεκριμένα, ενώ, για σκοπούς εισδοχής φοιτητών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, 
μέχρι και την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018, τις θέσεις που διετίθεντο μέσω της 
διαδικασίας της Β' και Π κατανομής διεκδικούσαν οι υποψήφιοι που είχαν 
παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις κατά τη χρονιά που γινόταν η κατανομή και 
ήταν έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς (κυρίως, δηλαδή, 
γυναίκες επιτυχούσες), καθώς και όσοι άρρενες είχαν παρακαθίσει στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις την προηγούμενη (ή και προηγούμενη) χρονιά, αλλά, 
λόγω υποχρέωσης στρατιωτικής θητείας, δεν μπόρεσαν να φοιτήσουν κατά τη 
χρονιά που παρακάθισαν στις εξετάσεις, με βάση το βαθμό πρόσβασης που 
είχαν εξασφαλίσει.

Για το έτος 2018-2019 αποφασίστηκε κατά το τέλος της χρονιάς εντελώς 
αιφνιδιαστικά , να διενεργηθεί ξεχωριστή Β' κατανομή για τους άρρενες που είχαν 
παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις το έτος 2017 και υπηρετούσαν μέχρι το 
Σεπτέμβριο 2018 τη στρατιωτική θητεία τους.

Σ' αυτή την περίπτωση, μέσω της διαδικασίας Β' κατανομής μπορούσε να καταλάβει 
(αυτόματα) θέση μόνο όποιος είχε ίση ή υψηλότερη βαθμολογία με τον τελευταίο 
εισαχθέντα της τελευταίας κατανομής του 2017, του προγράμματος στο οποίο 
επιθυμούσε να εισαχθεί το έτος 2018-2019, υπό την προϋπόθεση ότι είχε 
παρακαθίσει στα απαιτούμενα, με βάση τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων 2017 
μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.

Η απόφαση αυτή απέκλεισε ένα σημαντικό δεδομένο που ίσχυε μέχρι το τα τέλη της 
σχολικής χρονιάς του 2018, βάσει της οποίας τα πρόσωπα που υπηρετούσαν την 
θητεία τους στην εθνική φρουρά ,ανέμεναν την δεύτερη αυτή ευκαιρία που ίσχυε κατά 
πάγια τακτική.
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Αποτελεί ισχυρισμό των παραπονούμενων ότι η αναπάντεχη απόφαση στο τέλος της 
χρονιάς του 2018, τους αποστέρησε την δεύτερη αυτή ευκαιρία την οποία 
μπορούσαν να διεκδικήσουν από μόνοι τους, αν ήξεραν ότι τα δεδομένα θα άλλαζαν 
σε βάρος τους, ανήμποροι να αντιδράσουν την τελευταία στιγμή.

2. Περιγραφή έρευνας

Το θέμα είχε ήδη διερευνηθεί με την λήψη του πρώτου παράπονου που αναφέρεται 
πιο πάνω.

Ακολούθησε επιστολή προς τους παραπονούμενους (επισυνάπτεται στην παρούσα 
ως Παράρτημα Α), η οποία κοινοποιήθηκε στον Πρύτανη του εμπλεκόμενου 
Πανεπιστημίου και στην Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου. 
Παιδείας .

Στην εν λόγω επιστολή επισημαίνεται ότι, για την εν λόγω κατηγορία υποψηφίων, 
εισήχθη ένα νέο κριτήριο, που δε βρισκόταν σε συμφωνία με τη συνήθη πρακτική 
που ακολουθείτο με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας αυτούς σε 
δυσμενέστερη θέση, σε σχέση με τους υποψηφίους που επωφελήθηκαν όσο αυτή 
(πρακτική) ήταν σε ισχύ. Αναφέρθηκε επίσης μεταξύ άλλων ότι:

Α. Νοουμένου ότι ο βασικός κορμός μαθημάτων, για τη διεκδίκηση θέσης σε ένα 
κλάδο, προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων, τόσο 
κατά τα προηγούμενα χρόνια όσο και φέτος και αυτό που διαφοροποιείται είναι 
τα μαθήματα που βρίσκονται στη σφαίρα επιλογής, εναπόκειται στην Αρμόδια 
Αρχή να αξιολογήσει τη βαρύτητα των εν λόγω επιλογών που, εν πάση 
περιπτώσει διαφοροποιείται και από μαθητή σε μαθητή και όχι μόνο από τη 
φετινή διαδικασία, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Β. Είναι πρόδηλο ότι για κάθε επιστημονικό πεδίο τα βασικά /  υποχρεωτικά 
μαθήματα δε διαφοροποιούνται ουσιωδώς και είναι αυτά που καθορίζουν την 
οροφή του βαθμού πρόσβασης και όχι τα μαθήματα επιλογής που λειτουργούν 
συμπληρωματικά με αυτά.

Άρα υπάρχει ένας ουσιώδης βαθμός σύγκρισης, ανεξαρτήτως των μαθημάτων 
επιλογής, που δε δημιουργεί χάσμα ανάμεσα στην περσινή και την καινούργια 
βαθμολογία, που εισήχθη τη φετινή χρονιά.

Γ. Οι στρατιώτες που κατετάγησαν το 2017 γνώριζαν ότι Θα ισχύσει και γι 
αυτούς μια ευνοϊκή κατάσταση που επικρατούσε με συνέπεια τα τελευταία 
χρόνια, δίδοντας τους μια δεύτερη ευκαιρία, με τους βαθμούς που θα 
επικρατούσαν σε Β και Γ κατανομή της επόμενης χρονιάς.

Η  δ ιαφ οροπ ο ίησ η  της κατάστασ ης την τελευτα ία  στιγμή, η οπ ο ία  κα ταλύει τόσο 
τη συνήθη πρακτική όσο και το δικαίωμα που τους είχε δημιουργηθεί για 
διεκδίκηση δεύτερης ευκαιρίας δεν επιτρέπεται από τις Γενικές Αρχές του
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Διοικητικού Δικαίου και ειδικότερα της Καλής Πίστης, σύμφωνα με την οποία «η
Διοίκηση δεν επιτρέπεται να ενεργεί με τρόπο ασυνεπή......ώστε........να
ταλαιπωρεί χωρίς λόγο το διοικούμενο». [άρθρο 51 του περί των Γενικών 
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν. 158(1)799)].

Στις απεστάλη επιστολή προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κύπρου και την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Εξετάσεων με την οποία ζητείτο 
ενημέρωση, σε σχέση με τις ενέργειες στις οποίες είχαν αμφότεροι προβεί, μετά και 
τις επισημάνσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω επιστολή. Ταυτόχρονα, 
Πανεπιστήμιο και Υπουργείο ενημερώθηκαν και για την παραλαβή του δεύτερου και 
του τρίτου πιο πάνω αναφερόμενου παραπόνου, για τα οποία ζητήθηκαν τα σχόλια 
και οι απόψεις τους.

Τοποθετούμενος ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, επί της αμέσως πιο πάνω 
αναφερόμενης επιστολής, στις απέστειλε επιστολή, με την οποία
μας πληροφορεί πως το θέμα επανεξετάστηκε από τα αρμόδια όργανα του 
Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι αποφασίστηκε 
πως ορθά αντιμετωπίστηκε η περίπτωση η βάση των αποφάσεων που
λήφθηκαν και εφαρμόστηκαν για τον τρόπο διενέργειας της Β'κατανομής το έτος 
2018.

Στην ίδια επιστολή σημειώνεται δε ότι «αυτή η διαδικασία έδωσε την ευκαιρία 
συμπληρωματικής κατανομής στου Εθνοφρουρούς που παρακάθισαν στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις το 2017. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μέσα από την πιο πάνω διαδικασία έχουν 
εξασφαλίσει αυτόματα θέση επιπλέον 112 εθνοφρουροί που παρακάθισαν στις Παγκύπριες 
εξετάσεις το 2016.

Ειδικά για την Ιατρική Σχολή, στην οποία αιτήθηκε εισδοχή ο κ. μέσω
της συμπληρωματικής κατανομής για εθνοφρουρούς που παρακάθισαν σε Παγκύπριες 
Εξετάσεις το 2017, εξασφάλισαν θέση και τώρα φοιτούν 6 φοιτητές, οι οποίοι δεν είχαν 
καταφέρει το 2017 να εξασφαλίσουν θέση στην Ιατρική Σχολή με την A ' Κατανομή.

I. Συγκρίθηκαν βαθμολογίες υποψηφίων που παρακάθισαν στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις την ίδια χρονιά.

II. Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου διατήρησαν τις βάσεις 
τους, χωρίς οποιοδήποτε κίνδυνο αυτές να μειωθούν.

III. Η πρόταση ήταν δίκαιη για τους στρατιώτες, αφού εάν μπορούσαν να φοιτήσουν 
πέρσι (2017), θα έπαιρναν τη θέση που επιθυμούσαν μέσω της Β 'και Γ' Κατανομής 
2017.

IV. Μέσω της συμπληρωματικής κατανομής, δόθηκε πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου σε μεγάλο αριθμό εθνοφρουρών που παρακάθισαν σε Παγκύπριες 
Εξετάσεις το 2017, και δεν είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση μέσω της A ' 
Κατανομής του 2017.».
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Το γεγονός όμως ότι δεν μπορούσαν να συγκριθούν οι βαθμολογίες των 
εθνοφρουρών που παρακάθισαν τις εξετάσεις το 2017, με την χαμηλότερη βάση 
δεύτερης και τρίτης κατανομής του 2018 παρέμεινε αναπάντητο .αφήνοντας τους 
υποψήφιους φοιτητές του 2017 να κριθούν με τα ίδια πεπραγμένα και την απόδοση 
όπως αυτή καταγράφηκε το 2017, χάνοντας τη δεύτερη ευκαιρία ,ως ίσχυε όλα τα 
προηγούμενα χρόνια, να συγκριθεί η βαθμολογία τους με την δεύτερη και τρίτη 
κατανομή του 2018.

3. Νομικό Πλαίσιο:

Α. Οδηγός Πανκύπριων Εξετάσεων 2017

Με βάση τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2017, χρονιά κατά την οποία οι 
παραπονούμενοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, οι υποψήφιοι μπορούσαν 
να δηλώσουν προτίμηση για απεριόριστο αριθμό Τμημάτων/Σχολών, από δύο, το 
πολύ, Επιστημονικά Πεδία, εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις πρόσβασης. 
Βασικό κριτήριο πρόσβασης σε συγκεκριμένα Προγράμματα (Τμήματα/Σχολές) ήταν 
το «Πιστοποιητικό Πρόσβασης», που χορηγείτο σε κάθε υποψήφιο από την 
Υπηρεσία Εξετάσεων και που πιστοποιούσε το «Γενικό Βαθμό Κατάταξης», το μέσο 
όρο, δηλαδή, των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο 
υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις, για σκοπούς κατάταξης και πρόσβασης στα 
ΑΑΕΙ της Κύπρου.

Κάθε υποψήφιος μπορούσε να εξασφαλίσει μόνο ένα «Γενικό Βαθμό Κατάταξης», 
ανεξάρτητα από το σε πόσα και ποια μαθήματα εξετάστηκε, ή από το πόσα και ποια 
Επιστημονικά Πεδία και Προγράμματα Σπουδών επιθυμούσε να δηλώσει στις 
προτιμήσεις του.

Β. Οδηγός Πανκυττρίων Εξετάσεων 2018

Αντίθετα με βάση τον Οδηγό Παγκυττρίων Εξετάσεων για το έτος 2018, για κάθε 
επιλεγόμενο και έγκυρο Πλαίσιο Πρόσβασης, υπολογίζετο ένας ξεχωριστός βαθμός 
πρόσβασης.
Οι υποψήφιοι της χρονιάς αυτής δήλωσαν τα μαθήματα πρόσβασης στα οποία 
επιθυμούσαν να εξεταστούν για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που επέλεξαν, πέραν των 
υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούνταν για τους σκοπούς της πρόσβασης.
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Γ. Γενικές Αργές Διοικητικού Δικαίου

Σύμφωνα περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου [Ν. 
158(Ι)/1999 μέχρι 2014] περιλαμβάνονται οι εξής πρόνοιες:

άρθρο 38.(1) Η αρχή της ισότητας των πολιτών επιβάλλει στη διοίκηση την κατά 
την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, ίση ή ομοιόμορφη μεταχείριση όλων των 
πολιτών που τελούν υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες.

άρθρο 51.-(1) Η διοίκηση δεν επιτρέπεται να ενεονεί με τρόπο ασυνεπή, αντιφατικό 
ή κακόπιστο, ώστε να εξαπατά ή να ταλαιπωρεί γωοίς λόνο το διοικούμενο.

Δ. Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στους Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου
περιλαμβάνονται οι εξής πρόνοιες:

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για
εξωτερικές μετεγγραφές....................... Οι πιο κάτω Κανόνες ισχύουν για όλα τα
Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου εκτός της Ιατρικής Σχολής η οποία έχει 
ξεχωριστούς Κανόνες για Μετεγγραφές.

6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

6.1. Ελάγιστα Απαιτούμενα Προσόντα

6.1.1 Φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να ζητήσει να αλλάξει το 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του 
πρώτου εξαμήνου σπουδών και μέχρι το τέλος του όγδοου εξαμήνου σπουδών 
του, νοουμένου ότι έχει παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου 
επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ).

6.1.2 Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον 
τελευταίο εισακτέο Β κατανομής των Παγκύπριων ή Πανελλήνιων Εξετάσεων, του 
εκάστοτε τρέχοντος έτους και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του 
αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων 
Εξετάσεων του ΥΠΠ, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση 
του πρώτου εξαμήνου της φοίτησης τους.
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6.1.3. Κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης εσωτερικής μετεγγραφής, το οικείο 
υποδοχής («Τμήμα») μπορεί να λάβει τις προαπαπούμενες γνώσεις που έχει ο 
υποψήφιος για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου βάσει Εξετάσεων, σοβαρούς 
ιατρικούς λόγους, νοουμένου ότι αυτοί επιβεβαιώνονται από τον αρμόδιο ιατρό του 
Ιατροσυμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι 
πληρούν όλα τα ελάχιστα ακαδημαϊκά κριτήρια.

7. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑ ΦΟΜΕΝΩΝ

7.1. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για τον 
υπολογισμό των κενών θέσεων των μετεγγραφών. Τα Τμήματα έχουν την τελική 
απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού κενών θέσεων που επιθυμούν να 
προκηρύξουν.

7.3. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Σε περιπτώσεις εξαιρετικών υποψηφίων, τα τμήματα μπορεί να ζητήσουν άδεια 
από τον Ανππρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων να τους εγκρίνει επιπλέον θέσεις.
Ο Αντιπρύτανης εγκρίνει τη μετεγγραφή φοιτητών και ενημερώνει τη Σύγκλητο για 
τον αριθμό των υπεράριθμων φοιτητών που μετεγγράφονται στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.

Σημειώνεται δε ότι για τις μεταγραφές σε Ιατρικές Σχολές τα δεδομένα είναι 
διαφορετικά.

4. Ιστορικό - Διαπιστώσεις:

Οι απόφοιτοι της σχολικής χρονιάς 2017-2018 κατέστησαν οι πρώτοι για τους 
οποίους ίσχυσαν τα νέα πλαίσια πρόσβασης στα ΑΑΕΙ, στα πλαίσια 
μεταρρυθμίσεων.

Με Εγκύκλιο του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, προς τους Διευθυντές των 
Λυκείων, ημερομηνίας 24 Ιανουάριου 2017, ο ίδιος υπέβαλε την παράκληση όπως οι 
Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ενημερώσουν τους τότε 
μαθητές της Β' τάξης Λυκείων, αυτούς δηλαδή που θα αποφοιτούσαν τη σχολική 
χρονιά 2017-2018, αναφορικά, μεταξύ, με τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης.

Οι υποψήφιοι της χρονιάς 2017-2018 δήλωσαν τα μαθήματα πρόσβασης στα οποία 
επιθυμούσαν να εξεταστούν για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που επέλεξαν, πέραν των 
υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούνται, ενώ με βάση τον Οδηγό Παγκυπρίων 
Εξετάσεων για το έτος 2018, για κάθε επιλεγόμενο και έγκυρο Πλαίσιο Πρόσβασης, 
υπολογίζετο ένας ξεχωριστός βαθμός πρόσβασης.
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Αποτέλεσμα τούτου ήταν, αφενός, στον κάθε υποψήφιο να είναι δυνατόν να δοθούν 
περισσότεροι από έναν βαθμοί πρόσβασης και, αφετέρου, διαφορετικός βαθμός 
πρόσβασης ανά Πλαίσιο.

Σε αλληλογραφία που είχε με το Πανεπιστήμιο Κύπρου η Υπηρεσία Εξετάσεων, η 
οποία άρχισε από τον Οκτώβριο του έτους 2017 και έληξε στις 9 Μάίου 2018, σε 
σχέση με το θέμα της ΕΓ και Ρ Κατανομής , πληροφόρησε το Πανεπιστήμιο ότι οι 
βαθμολογίες των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 δε θα ήταν συγκρίσιμες με τις 
αντίστοιχες της προηγούμενης χρονιάς, λόγω των Νέων Πλαισίων Πρόσβασης και 
της πρόνοιας περί πολλών Βαθμών Πρόσβασης.

Οι άρρενες καταλαβόντες θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το έτος 2017, τον Ιούλιο 
του εν λόγω έτους, ττληροφορήθηκαν αττό το τελευταίο , ότι είχαν το δικαίωμα 
συμμετοχής στις Β'και Ρ  κατανομή του 2018, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε 
αναφορά στην πιθανότητα διαφοροποίησης της βάσης επί της οποίας οι εν 
λόγω κατανομές θα πραγματοποιούνταν.

Στις 8 Ιουνίου 2018, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε ότι, σε περίπτωση που 
υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017, ο οποίος υπηρετούσε ακόμα 
στρατιωτική θητεία, είχε ίση η υψηλότερη βαθμολογία με ή από τον τελευταίο 
εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2017, του προγράμματος στο οποίο 
επιθυμούσε να εισαχθεί και είχε παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του 
αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, θα καταλάμβανε αυτόματα τη θέση.

Το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι είναι δίκαιο στον εν λόγω υποψήφιο να 
προσφερθεί η θέση που θα του προσφερόταν το έτος 2017, αν δεν είχε υποχρέωση 
στρατιωτικής θητείας.

Συνέπεια των πιο πάνω ήταν η δημιουργία ζητήματος σε σχέση με τη Β'και Ρ 
κατανομή των θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
με όσους είχαν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 και υπηρετούσαν τη 
στρατιωτική θητεία τους.

Το ζήτημα αυτό αφορούσε μόνο τους άρρενες υποψηφίους του έτους 2017, οι
οποίοι λόγω στράτευσης, δεν μπορούσαν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 και ανέμεναν μια δεύτερη ευκαιρία εισδοχής με 
βάση τα αποτελέσματα του 2018 ως ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους .

Αντίθετα, για υποψηφίους θηλυκού γένους του έτους 2018-2019, δε δημιουργήθηκε 
οποιοδήποτε θέμα, σε σχέση με τη Β' και Γ' κατανομή, ένεκα των πιο πάνω 
αναφερόμενων διαφοροποιήσεων, αφού η χρονιά που παρακάθισαν στις
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Παγκύπριες Εξετάσεις ήταν το έτος 2018, οπότε θα ακολουθείτο η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε και τα προηγούμενα χρόνια.

5. Συμπεράσματα

Είναι αναντίλεκτο ότι οι μαθητές που παρακάθισαν τις εξετάσεις το καλοκαίρι του 
2017 και υπηρετούσαν την στρατιωτική τους θητεία κατά το τρέχον έτος του 2018, 
ανέμεναν μια δεύτερη ευκαιρία με τις βαθμολογίες των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 
κατά την δεύτερη και τρίτη κατανομή .

Ο αιφνιδιασμός των ενδιαφερομένων-επηρεαζομένων υποψηφίων είναι δεδομένος. 
Υπενθυμίζεται ότι, οι άρρενες καταλαβόντες θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το έτος 
2017, τον Ιούλιο του εν λόγω έτους, πληροφορήθηκαν από αυτό ότι είχαν το 
δικαίωμα συμμετοχής στις Β' και Ρ κατανομή του 2018, χωρίς να γίνεται 
οττοιαδήττοτε αναφορά στην πιθανότητα διαφοροποίησης της βάσης επί της 
οποίας οι εν λόγω κατανομές θα πραγματοποιούνταν.

Αυτό αναπόφευκτα συντήρησε το δικαίωμα προσδοκίας που είχαν οι εν λόγω 
υποψήφιοι και οι οποίοι απέφυγαν να λάβουν αλλά μέτρα, όπως να παρακαθίσουν 
εκ νέου στις Παγκύπριες εξετάσεις του 2018 για σκοπούς βελτίωσης της βαθμολογίας 
τους.

Συγκεκριμένος παραπονούμενος, για παράδειγμα (Α/Π 1500/2018), αναφέρει ότι αν 
γνώριζε ότι δε θα είχε τη δυνατότητα συμμετοχής στις εν λόγω κατανομές, θα είχε 
αποφασίσει να συμμετάσχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018, διεκδικώντας, εκ 
νέου θέση στη σχολή της επιλογής του, κάτι το οποίο όμως, δεν έπραξε, χάνοντας 
έτσι κάθε πιθανότητα να του απονεμηθεί τέτοια θέση.

Το ζήτημα συγκρισιμότητας των βαθμών πρόσβασης του έτους 2017, με αυτούς του 
έτους 2018, φαίνεται να απασχόλησε τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και την υπηρεσία 
εξετάσεων, οι οποίοι κατέληξαν ότι λόγω της αλλαγής που έλαβε χώρα η πιο δίκαιη 
ρύθμιση ήταν αυτή που ακολουθήθηκε, για την οποία επωφελήθηκαν υποψήφιοι 
προηγούμενων ετών.

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε εισήγηση μου για επανεξέταση και τυχόν διαφοροποίηση 
της απόφασης που έχει ληφθεί δεν μπορεί να υποβληθεί, εφόσον ήδη έχουν 
αποκτήσει δικαιώματα τρίτα πρόσωπα.

Το ζήτημα όμως παραμένει για τις περιπτώσεις των υποψηφίων του έτους 2017 οι 
οποίοι, για σκοπούς διεκδίκησης συγκεκριμένης θέσης, είχαν παρακαθίσει σε
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εξετάσεις στα ίδια ακριβώς μαθήματα στα οττοία θα μπορούσε να επιλέξει 
υποψήφιος του έτους 2018 να εξετασθεί, για διεκδίκηση της ίδιας θέσης.

Το παράδειγμα που αφορά το παράπονο Α/Π 1500/2018, είναι σχετικό εφόσον ο 
υποψήφιος το έτος 2017, διεκδικώντας θέση στο Τμήμα Βιολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρακάθισε σε εξέταση στα Νέα Ελληνικά, 
Μαθηματικά, Βιολογία και Χημεία, μαθήματα στα οποία και ένας υποψήφιος το έτος 
2018,για την ίδια θέση, θα μπορούσε, να είχε επιλέξει να εξετασθεί, με βάση τον 
Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 και τον Οδηγό «Πλαίσια Πρόσβασης στη 
Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2018», που εξέδωσε το 
εμπλεκόμενο Υπουργείο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και η Υπηρεσία 
Ανάπτυξης Προγραμμάτων.

Στην περίπτωση αυτού του παραπόνου, ο , με βαθμό πρόσβασης 18,346
το έτος 2017, δεν κατέλαβε, το έτος 2018 και μέσω της διαδικασίας Β' κατανομής τη 
θέση που επιθυμούσε, ενώ υποψήφιος του έτους 2018, με βαθμό πρόσβασης 
17,619 (ο οποίος πιθανόν να παρακάθισε σε εξετάσεις στα ίδια μαθήματα) 
κατέλαβε αυτή τη θέση , γεγονός που δικαιολογημένα δημιουργεί πικρία και 
απογοήτευση στον συγκεκριμένο υποψήφιο που προσδοκούσε μια δεύτερη ευκαιρία, 
για την οποία αν δεν άλλαζε η πρακτική θα είχε πετύχει .

Εισηγήσεις - Συστάσεις

Υπό το φως των πιο πάνω και δεδομένου ότι, το ακαδημαϊκό έτος έχει ήδη αρχίσει, 
εισηγούμαι για σκοπούς απάμβλυνσης της πικρίας, που ένεκα των 
διαφοροποιήσεων, υπέστησαν οι άρρενες οι οποίοι είχαν παρακαθίσει στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις το έτος 2017, όπως:

«Διερευνηθεί η δυνατότητα, από πλευράς του Πανεπιστημίου, για αυτούς τους 
υποψήφιους, εφόσον ο βαθμός πρόσβασης που είχαν εξασφαλίσει το έτος 2017 δεν 
είναι χαμηλότερος από το βαθμό πρόσβασης με τον οποίο το έτος 2018 εισήχθη, με 
τη διαδικασία της Β' και Π κατανομής, ο τελευταίος υποψήφιος σε συγκεκριμένο 
τμήμα της επιθυμίας τους, να τταραχωρηθούν πρόσθετες θέσεις μετεγγραφής 
στο εν λόγω τμήμα, ειδικά για τη δική τους περίπτωση »

Αυτό θα εξισορροπούσε, την δυσμενή θέση στην οποία βρέθηκαν οι εν λόγω 
υποψήφιοι με την απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου να προβεί στη Β' (και Π) 
κατανομή, σύμφωνα με την οποία, αφενός τέθηκε ένα νέο κριτήριο πρόσβασης που 
αφίστατο της πρακτικής που για χρόνια ακολουθείτο, αφετέρου αυτό έγινε την 
τελευταία στιγμή, κατά παράλειψη της Διοίκησης να λάβει τις αποφάσεις της 
έγκαιρα, προκειμένου να αποφευχθεί το κενό που, εν τέλει, δημιουργήθηκε.
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Σε καμιά περίπτωση δεν θα έπρεπε οι παραπονούμενοι να βρεθούν σε 
δυσμενέστερη θέση από αυτή που θα βρίσκονταν αν ακολουθείτο η πρακτική που 
κατά συνέπεια ακολουθείτο τα τελευταία χρόνια, ενώ η αιφνιδιαστική απόφαση της 
τελευταίας στιγμής τους κατέστησε ανήμπορους να αντιδράσουν με οποιοδήποτε 
τρόπο.

Η παρούσα υποβάλλεται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και στον Προϊστάμενο 
Υπηρεσίας Εξετάσεων για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

Μαρία ζτϋ}λιανσυ-Λοττίδη 
Επίτροπός Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΓΣ/ΧΑ
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γραφείο επιτρόπου διοικήσεως και προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
the office of the commissioner for administration 
and protection of human rights (ombudsman)

Ap. φακ.:Α/Π 917/2018 
Ap. τηλ.: 22 405515

Λευκωσία,

Κυρίους

Κύριοι,
Παράπονο με αρ. Α/Π 917/2018 

κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
και του Πανεπιστημίου Κύπρου

Αναφέρομαι στο πιο πάνω παράπονο, το οποίο μου υποβάλατε, εκ μέρους του γιου σας 
, με επιστολή σας ημερομηνίας και σας πληροφορώ ότι μετά

από τη διερεύνησή του προέκυψαν τα ακόλουθα:

Με βάση τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων για το έτος 2018, οι τελειόφοιτοι και 
απόφοιτοι δημόσιων Λυκείων και Ιδιωτικών Σχολείων, υποψήφιοι για σκοπούς 
συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της 
Ελλάδας, επιλέγουν την πρόσβαση, με βάση τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης.

Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι δηλώνουν τα μαθήματα πρόσβασης στα οποία 
επιθυμούν να εξεταστούν για κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που επιλέγουν, πέραν των 
υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούνται.

Περαιτέρω, με βάση τον ίδιο Οδηγό, για κάθε επιλεγόμενο και έγκυρο Πλαίσιο 
Πρόσβασης, υπολογίζεται ένας (1) ξεχωριστός βαθμός πρόσβασης.

Με βάση τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2017, χρονιά κατά την οποία ο Γλαύκος 
παρακάθισε στις Παγκύπριες Εξετάσεις, οι υποψήφιοι μπορούσαν να δηλώσουν 
προτίμηση για απεριόριστο αριθμό Τμημάτων /Σχολών, από δύο (2) το πολύ 
Επιστημονικά Πεδία, εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις πρόσβασης, ενώ βασικό 
κριτήριο πρόσβασης σε συγκεκριμένα Προγράμματα (Τμήματα/Σχολές) ήταν το 
«Πιστοποιητικό Πρόσβασης», που χορηγείτο σε κάθε υποψήφιο από την Υπηρεσία 
Εξετάσεων.

ERA House, Διαγόρου 2, 1097 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. +357 22405500, φαξ + 357 22672881 
ERA House, 2, Diagorou Str., 1097 Nicosia, Cyprus, Tel. +357 22405500, fax + 357 22672881 

Ιστοσελίδα/Web page: www.ombudsman.gov.cy, 
e-mail:ombudsman@ombudsman.gov.cy

http://www.ombudsman.gov.cy
mailto:ombudsman@ombudsman.gov.cy
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Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων στα διάφορα Προγράμματα 
(Τμήματα/Σχολές) ήταν ο «Γενικός Βαθμός Κατάταξης», ως αποτέλεσμα του μέσου 
όρου των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς κατάταξης και πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου.

Ο κάθε υποψήφιος μπορούσε δε να εξασφαλίσει μόνο ένα «Γενικό Βαθμό Κατάταξης», 
ανεξάρτητα από το σε πόσα και ποια μαθήματα εξετάστηκε, ή από το σε πόσα και ποια 
Επιστημονικά Πεδία και Προγράμματα Σπουδών επιθυμούσε να δηλώσει στις 
προτιμήσεις του.

Τα νέα πλαίσια πρόσβασης, κατά το τρέχον σχολικό έτος είχαν ως αποτέλεσμα, αφενός 
πέραν του ενός βαθμού πρόσβασης, αφετέρου διαφορετικού βαθμού πρόσβασης ανά 
πλαίσιο.

Ένεκα τούτου, ζήτημα δημιουργήθηκε σε σχέση με τη Β’ και Π κατανομή των θέσεων 
κατά το τρέχον έτος, με όσους είχαν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017, 
υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία και οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον 
προσεχή Σεπτέμβριο.

Η απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία ανακοινώθηκε στις 8 Ιουνίου 2018 
είναι ότι για την κατηγορία αυτή, στην οποία εμπίπτει ο γιος σας, σε περίπτωση που 
υποψήφιος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017 και νυν στρατιώτης έχει ίση ή υψηλότερη 
βαθμολογία με ή από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2017, του 
προγράμματος που επιθυμεί να εισαχθεί και έχει παρακαθίσει στα απαιτούμενα 
μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, θα καταλαμβάνει αυτόματα τη θέση.

Το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι είναι δίκαιο στον εν λόγω υποψήφιο να προσφερθεί 
η θέση που θα του προσφερόταν το έτος 2017, αν δεν είχε υποχρέωση στρατιωτικής 
θητείας.

Σημαντικό είναι να επισημανθεί , πως αυτό που έχρηζε ρύθμισης στην προκειμένη 
περίπτωση ήταν μόνο το θέμα των (αρρένων) υποψηφίων του έτους 2017, οι οποίοι 
λόγω στράτευσης, δεν μπορούσαν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 .

Για υποψηφίους θηλυκού γένους του έτους 2018-2019, δε δημιουργήθηκε 
οττοιοδήττοτε θέμα, σε σχέση με τη Β’ και Ρ κατανομή, ένεκα των πιο πάνω 
αναφερόμενων διαφοροποιήσεων, αφού η χρονιά που παρακάθισαν στις Παγκύπριες



Εξετάσεις είναι το έτος 2018 και, άρα θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που σταθερά 
ακολουθείται ως προς την πρόσβαση τους στη δεύτερη και τρίτη κατανομή των 
αποτελεσμάτων του 2018 .

Ζήτημα προκύπτει με την ανακοίνωση του Υπουργείου ημερομηνίας 8, Ιουνίου 2018 ως 
προς τον τρόπο συμμετοχής στην Β’ και Ρ κατανομή μόνο ως προς τους υποψήφιους 
του 2017 οι οποίοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία και αναμένεται να απολυθούν 
τον Σεπτέμβριο του 2018.

Για αυτούς τίθεται ένα νέο κριτήριο, που δεν βρίσκεται σε συμφωνία με την συνήθη 
πρακτική που ακολουθείται με συνέπεια, τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας αυτούς σε 
δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους υποψήφιους που επωφελήθηκαν όσο αυτή 
(πρακτική) ήταν σε,ισχύ. !

Η αιτιολογία που δόθηκε αφορούσε την μη συγκρίσιμη βαθμολογία που επικρατούσε τα 
τελευταία χρόνια ,ως προς το τρόπο κατάληξης του «Γενικού Βαθμού Κατάταξης» εν 
σχέση με τους «Βαθμούς» κατάταξης που θα επικρατεί φέτος ανά πλαίσιο πρόσβασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έχοντας κατά νου τα πιο πάνω έχω την άποψη ότι αναφύονται στην επιφάνεια τα πιο 
κάτω:

Α. Νοούμενου ότι ο βασικός κορμός μαθημάτων για την διεκδίκηση θέσης σε ένα 
κλάδο, προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων, τόσο 
κατά τα προηγούμενα χρόνια όσο και φέτος και αυτό που διαφοροποιείται είναι τα 
μαθήματα που βρίσκονται στη σφαίρα επιλογής .εναπόκειται στην Αρμόδια Αρχή 
να αξιολογήσει την βαρύτητα των εν λόγω επιλογών που εν πάση περιπτώσει 
διαφοροποιείται και από μαθητή σε μαθητή και όχι μόνο από την φετινή διαδικασία 
σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές .

Β. Είναι πρόδηλο ότι για κάθε επιστημονικό πεδίο τα βασικά / υποχρεωτικά 
μαθήματα δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς και είναι αυτά που καθορίζουν την 
οροφή του βαθμού πρόσβασης και όχι τα μαθήματα επιλογής που λειτουργούν 
συμπληρωματικά με αυτά.

Άρα υπάρχει ένας ουσιώδης βαθμός σύγκρισης .ανεξαρτήτως των μαθημάτων 
επιλογής που δεν δημιουργεί χάσμα ανάμεσα στη περσινή και την καινούργια 
βαθμολογία που εισήχθηκε την φετινή χρόνια.



Γ. Οι στρατιώτες που κατατάγηκαν το 2017 γνώριζαν ότι .θα ισχύσει και γι αυτούς μια 
ευνοϊκή κατάσταση που επικρατούσε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια δίδοντας 
τους μια δεύτερη ευκαιρία με τους βαθμούς που θα επικρατούσαν σε Β και Γ 
κατανομή της επόμενης χρονιάς.

Η διαφοροποίηση της κατάστασης την τελευταία στιγμή ,η οποία καταλύει τόσο 
την συνήθη πρακτική όσο και το δικαίωμα που τους είχε δημιουργηθεί για 
διεκδίκηση δεύτερης ευκαιρίας δεν επιτρέπεται από τις Γενικές Αρχές του 
Διοικητικού Δικαίου και ειδικότερα της Καλής Πίστης, σύμφωνα με την οποία «η 
Διοίκηση δεν επιτρέπεται να ενεργεί με τρόπο ασυνεπή . . .  ώστε . . .  να 
ταλαιπωρεί χωρίς λόγο το διοικούμενο». [άρθρο 51 του περί των Γενικών 
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν. 158(Ι)/99)].

) Δ. Ο διοικούμενος δεν θα πρέπει να θυματοποιηθεί για πράξεις ή παραλείψεις της 
Αρμόδιας Αρχής, η οποία θα έπρεπε να είχε διευθετήσει το κενό που 
δημιουργήθηκε από την μετάβαση στην αλλαγή πρόσβασης στα ΑΑΕΙ, κατά τρόπο 
που δεν θα κατέλυε οποιοδήποτε κεκτημένο δικαίωμα των υποψηφίων 
στρατιωτών για μια δεύτερη ευκαιρία στην κατανομή της επόμενης χρονιάς, 
ισότιμα και ομοιόμορφα με τους άλλους διοικούμενους που το ασκούσαν τα 
τελευταία χρόνια [άρθρο 38 του Ν.158(Ι)/99].

Η παρούσα κρίνεται σκόπιμο να κοινοποιηθεί στην Προϊστάμενη της Υπηρεσίας 
Εξετάσεων του εμπλεκόμενου Υπουργείου, προς ενημέρωσή της και ενέργειες που κατά 
την κρίση της δικαιολογούν παρέμβαση της.

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 
Επίτροπος Διοίκησης και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κοιν.: Προϊστάμενη Υπηρεσίας Εξετάσεων 
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