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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ  
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022 

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ενημερώνει τους 
ενδιαφερομένους για την εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2022, σύμφωνα 
με την οποία ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επεκτείνει και 
φέτος το στοχευμένο μέτρο της εξαίρεσης υποψηφίων από την υποχρέωση καταβολής 
τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022.  

2. Συγκεκριμένα, για τη φετινή σχολική χρονιά 2021-2022, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταβολής τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης οι 
τελειόφοιτοι/ες μαθητές/ριες:

2.1. Των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες (ή οι ίδιοι/ες μαθητές/ριες) λαμβάνουν Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα κατά το τρέχον έτος (2022). 

2.2. Των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες (ή οι ίδιοι/ες μαθητές/ριες) λαμβάνουν Δημόσιο 
Βοήθημα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κατά το τρέχον έτος (2022), 
σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο του 2006 έως 2013. 

2.3. Οι οποίοι/ες είναι παιδιά εγκλωβισμένων. 

2.4. Των οποίων τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων είναι λήπτης 
επιδόματος ανεργίας κατά το τρέχον έτος (2022). 

2.5. Οι οποίοι/ες είναι λήπτες επιδόματος ορφάνιας (από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων) κατά το τρέχον έτος (2022). 

2.6. Οι οποίοι/ες προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες. 
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3.   Όλοι οι τελειόφοιτοι μαθητές, Δημόσιων ή Ιδιωτικών Σχολείων, οι οποίοι εμπίπτουν 
στις πιο πάνω κατηγορίες (2.1 μέχρι 2.6), καλούνται όπως αποταθούν στη Γραμματεία 
του σχολείου τους ώστε να ενημερωθούν για τις οδηγίες της εγκυκλίου της Διεύθυνσης 
Μέσης Εκπαίδευσης με τίτλο "Εξαίρεση τελειόφοιτων μαθητών/ριών, βάσει 
οικονομικών κριτηρίων, από την υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής 
στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και έκδοσης απολυτηρίου και ενός (1) 
αποδεικτικού απόλυσης", (https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp13793), ημερομηνίας 
30/3/2022. 
 
4.  Επιπλέον, από την υποχρέωση καταβολής τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 εξαιρούνται οι απόφοιτοι/ες προηγούμενων χρόνων 
Δημόσιων ή Ιδιωτικών ή Εσπερινών Σχολείων οι οποίοι/ες εμπίπτουν στις πιο 
πάνω κατηγορίες 2.1 μέχρι 2.3.  Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται όπως αποταθούν 
στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Τηλ. 22582933, 22582934) και αποστείλουν όχι αργότερα 
από την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022, αντίγραφο της πρώτης (1ης) σελίδας της 
αίτησής τους μαζί με τα σχετικά επικαιροποιημένα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις τα οποία 
πρέπει να εκδίδονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 
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