
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

7 Νοεμβρίου 2017 

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των Εξετάσεων για το Νέο Σύστημα  
Διορισίμων στην Εκπαίδευση  

 
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, είχε σήμερα αλλεπάλληλες υπηρεσιακές 
συναντήσεις, τόσο με το Τριμελές Σώμα Εποπτείας των εξετάσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο του 
Νέου Συστήματος Διορισμών (ΝΣΔ) στην εκπαίδευση, όσο και με τους συντονιστές των ομάδων 
θεματοθέτησης.  Στις εν λόγω συναντήσεις τέθηκαν προς συζήτηση όλες  οι πτυχές της διαχείρισης του 
θέματος που προέκυψε από τη χθεσινή ανάρτηση των εξεταστικών δοκιμίων στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εξετάσεων.  Βάσει 
των συναντήσεων αυτών, το ΥΠΠ αποφάσισε τα ακόλουθα: 
 

 Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα 
της Φυσικής και των Θρησκευτικών. Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι 
εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας, της Φυσικής Αγωγής και της Πληροφορικής. Οι 
εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ των ωρών 15:00 και 18:00  και στα πέντε γνωστικά αντικείμενα. Οι 
υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία Εξετάσεων αναφορικά με τα εξεταστικά 
κέντρα διεξαγωγής των εξετάσεων αλλά και από ανακοινώσεις στα ΜΜΕ για τη διαδικασία 
επανάληψης των εξετάσεων.  

 

 Το ΥΠΠ κατανοεί απόλυτα την ταλαιπωρία που υφίστανται οι υποψήφιοι, ιδιαίτερα όσοι προσήλθαν 
στις εξετάσεις από το εξωτερικό, λόγω της ακύρωσης των εξετάσεων στα προαναφερθέντα 
γνωστικά αντικείμενα.  Για τον λόγο αυτό, με Πρόταση που θα υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, 
θα καλύψει τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων των υποψηφίων που θα χρειαστεί να έρθουν εκ 
νέου από το εξωτερικό για να παρακαθίσουν στις εξετάσεις. 

 

 Για πληρέστερη ενημέρωση των επηρεαζόμενων υποψηφίων, επαναλειτουργεί η ειδική τηλεφωνική 
γραμμή υποστήριξης για το Νέο Σύστημα Διορισμών με αριθμό 8000 88 44. Από την Τετάρτη 7 
Νοεμβρίου 2017, οι υποψήφιοι μπορούν να καλούν την ειδική τηλεφωνική γραμμή καθημερινά, από 
τις 08:30 έως τις 15:00.  Επιπρόσθετα, μπορούν να επικοινωνούν και με την Υπηρεσία Εξετάσεων 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο drsm-help@schools.ac.cy  

 

 Το ΥΠΠ έχει αναρτήσει εκ νέου τα χθεσινά εξεταστικά δοκίμια στην ιστοσελίδα του 
(diorisimoi.moec.gov.cy) ως δειγματικά δοκίμια, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι οι 
υποψήφιοι. 

 
Το ΥΠΠ εκφράζει τη λύπη του για το σοβαρό λάθος που προέκυψε στη διαδικασία των χθεσινών 
εξετάσεων, καθώς και τις ειλικρινείς απολογίες του προς τους υποψήφιους για την αναστάτωση που 
προκάλεσε η ακύρωσή τους.  Διαβεβαιώνει, επίσης, ότι οι ευθύνες για το λάθος αυτό θα αποδοθούν 
χωρίς καμία καθυστέρηση.  Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη οριστεί λειτουργός για διενέργεια διοικητικής 
έρευνας και άμεση διερεύνηση του θέματος και των ευθυνών που προκύπτουν.  Το αποτέλεσμα της 
έρευνας αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας.    
 
Η εκτίμηση του ΥΠΠ, του Σώματος Εποπτείας των Εξετάσεων και του Γενικού Εισαγγελέα  με τον οποίο 
επικοινώνησε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού είναι ότι το χθεσινό μεμονωμένο ατυχές  περιστατικό 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει ευρύτερα την εγκυρότητα των εξετάσεων, αφού αφορά 
αποκλειστικά τη συγκεκριμένη ημέρα των εξετάσεων.   
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Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ζήτησε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού 
της Βουλής όπως παραστεί στην αυριανή πρωινή της συνεδρία, για την ενημερώσει για το ζήτημα που 
έχει προκύψει.  
 
Με αφορμή το χθεσινό συμβάν, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της 
αξιοπιστίας του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, ενός θεσμού που αποτελεί σταθμό στην 
εκπαίδευση της χώρας μας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του. 


