
Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

 

Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 

Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2015 (Ν. 114(Ι)/2015) για την 

πλήρωση τριών (3) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των 

Αντιπροσώπων 

 

Η Ειδική Επιτροπή γνωστοποιεί ότι σε γενικές γραμμές η ύλη της Γραπτής Εξέτασης είναι η 
ακόλουθη: 
 

1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ:   (Διάρκεια: 1 ώρα)       (100 μονάδες)  

(Βαρύτητα: 60 %) 

 
Δίδονται θέματα (ασκήσεις) που σκοπό έχουν τη διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να 
αναλύουν δεδομένα, και με σειρά συλλογισμών να καταλήγουν σε ορθά συμπεράσματα. Τα 
δεδομένα αυτά θα είναι κυρίως αριθμητικά ή στατιστικά. Από τη Στατιστική να γνωρίζουν την 
ανάγνωση διαφόρων διαγραμμάτων, τη μέση τιμή, τη διάμεση τιμή, την επικρατούσα τιμή και την 
τυπική απόκλιση.  Για το κάθε θέμα δίδεται ένα ή περισσότερα στοιχεία/δεδομένα και 4 πιθανές 
επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι, αξιοποιώντας τα εν λόγω στοιχεία/δεδομένα, θα πρέπει να 
επιλέξουν την ορθή επιλογή. 
 
Δείγματα ερωτήσεων αυτών των εξεταστικών δοκιμίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού: www.mof.gov.cy/papd 
 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά) 

 (Βαρύτητα: 20 %) 

 

ΜΕΡΟΣ  Α΄:   ΕΚΘΕΣΗ    (40 μονάδες) 
 

Δίνεται ΕΝΑ θέμα για ανάπτυξη.  Η έκταση καθορίζεται μεταξύ 400 – 450  λέξεων.   
 

ΜΕΡΟΣ Β΄:  ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ             (30 μονάδες) 
 
Δίνεται απόσπασμα νεοελληνικού δοκιμίου ή άλλου κειμένου. Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν 
περίληψη του αποσπάσματος και να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης ή ανάπτυξης. 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄:  ΓΛΩΣΣΑ    (30 μονάδες) 
 
Δίνονται λεξιλογικές – σημασιολογικές και άλλες γλωσσικές ασκήσεις με λέξεις ή φράσεις είτε από το 
κείμενο για κατανόηση είτε εκτός κειμένου και οι υποψήφιοι καλούνται να κάνουν προτάσεις, να 
δώσουν συνώνυμα και αντίθετα, να ετυμολογήσουν, να απαντήσουν σε ασκήσεις σύνθεσης και 
παραγωγής κ.ά. 
 
Δείγματα εξεταστικών δοκιμίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων: 
www.moec.gov.cy/ypexams/themata_exetaseon.html 

 
 

http://www.mof.gov.cy/papd
http://www.moec.gov.cy/ypexams/themata_exetaseon.html
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3.  ΑΓΓΛΙΚΑ (Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά) 

(Βαρύτητα: 20 %) 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΚΘΕΣΗ   (40 μονάδες) 

Δίνεται ΕΝΑ θέμα για ανάπτυξη.  Η έκταση καθορίζεται μεταξύ 250 – 300 λέξεων. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (30 μονάδες) 

Δίνεται ΕΝΑ  κείμενο για ανάγνωση – κατανόηση.  Οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν απαντήσεις 
σε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου και λεξιλογικές ασκήσεις. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΓΛΩΣΣΑ   (30 μονάδες) 

Δίνονται ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου. 

 
Δείγματα εξεταστικών δοκιμίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων: 
www.moec.gov.cy/ypexams/themata_exetaseon.html 

 
 

4. Κατάλογος επιτυχόντων και πιστοποιητικό επιτυχίας: 
 
Με βάση τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης καταρτίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων 
κατάλογος επιτυχόντων, ο οποίος διαβιβάζεται στην Ειδική Επιτροπή για δημοσίευση στον ημερήσιο 
τύπο, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μαζί 
με τη σχετική βαθμολογία στο κάθε θέμα της εξέτασης.  Σε όλους όσοι παρακαθήσουν στη Γραπτή 
Εξέταση θα αποσταλεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ειδοποίηση κατά πόσο πέτυχαν ή 
όχι. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις 
των αναφερόμενων στην επικεφαλίδα Νόμων. 
 
 

5. Διεξαγωγή της Εξέτασης, Βαθμολόγηση γραπτών και εξαγωγή αποτελεσμάτων: 
 
Η Ειδική Επιτροπή αναθέτει στην Υπηρεσία Εξετάσεων την ετοιμασία δοκιμίων για κάθε εξέταση και 
την ευθύνη διεξαγωγής της εξέτασης. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που 
ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση τις διατάξεις της 
Νομοθεσίας που ρυθμίζει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας. 
 
 
 
 
 
 
                  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
        ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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