
 
 

 
 
    ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      
   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
                     
Αρ. Φακ. 7.2.25.9.3 

2 Φεβρουαρίου 2009  
 
Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης,  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 

 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για τις Παγκύπριες 
Εξετάσεις 2009 θα υποβάλλονται, σε ηλεκτρονική μορφή, στα Κέντρα Συγκέντρωσης 
Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσουν σε όλα τα δημόσια Λύκεια και όλες τις Τεχνικές 
Σχολές της Κύπρου (εκτός των Εσπερινών σχολείων). 
Η αίτηση σε έντυπη μορφή θα διατίθεται σύντομα από την Υπηρεσία Εξετάσεων, τα 
Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και όλα τα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές, ενώ είναι ήδη 
καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.moec.gov.cy/Υπηρεσία 
Εξετάσεων/Παγκύπριες Εξετάσεις). 
 
Ημερομηνίες και ώρες υποβολής των αιτήσεων 
Η υποβολή αιτήσεων διαρκεί 8 εργάσιμες ημέρες, από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009 
μέχρι και την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009. 
Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) θα λειτουργούν από τις 14:00 μέχρι τις 
18:00 και θα στελεχώνονται από έναν υπεύθυνο και ικανοποιητικό αριθμό ατόμων που 
θα έχουν την ευθύνη της καταχώρησης των ατομικών στοιχείων και των επιλογών των 
υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
 
Τελειόφοιτοι δημοσίων σχολείων 
 
Οι τελειόφοιτοι δημοσίων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης θα υποβάλουν την αίτησή τους 
στο ΚΣΑ που λειτουργεί στο σχολείο τους, σύμφωνα με διευθετήσεις που θα 
καθορίζονται από τον Υπεύθυνο του ΚΣΑ σε συνεργασία με το Διευθυντή του οικείου 
σχολείου.   Νοείται ότι όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση, ακόμη 
κι αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς 
απόλυσης. 
Οι υποψήφιοι, τελειόφοιτοι των δημοσίων σχολείων θα καταβάλλουν τα τέλη το πρωί, 
κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και θα προσκομίζουν την απόδειξη κατά την 
υποβολή της αίτησης το απόγευμα. Όσοι θα συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
μόνο για σκοπούς απόλυσης δε θα καταβάλλουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. 
 
Απόφοιτοι Λυκείων, τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων και 
τελειόφοιτοι/απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων 
 
Οι απόφοιτοι Λυκείων (παλαιότερων ετών), οι τελειόφοιτοι των Δημοσίων Εσπερινών 
Λυκείων, Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, οι τελειόφοιτοι της Σχολής Κωφών, καθώς και οι 



 2

τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων θα πληρώνουν τα τέλη των εξετάσεων και 
θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά επαρχία ως ακολούθως: 
 
           Λευκωσία:   Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, Τηλ.: 22316066 
           Λεμεσός:    Γυμνάσιο Αγίας Φυλάξεως, Τηλ.: 25305670 
           Λάρνακα:   Λύκειο Αγ. Γεωργίου, Τηλ.: 24661220 
           Αμμόχωστος:    Λύκειο Παραλιμνίου, Τηλ.: 23811622 
           Πάφος:   Λύκειο Εθν. Μακαρίου Γ΄, Τηλ.: 26933660 
 
Σε κάθε ένα από τα πιο πάνω σχολεία, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ΚΣΑ (14.00-
18.00), θα  παρευρίσκονται καθηγητές της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 
για παροχή εκπαιδευτικής συμβουλευτικής στους υποψηφίους καθώς και ένας 
επιμελητής/τρια για είσπραξη των τελών εξετάσεων.  
 
Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται 
 
Κατά την προσέλευσή τους στο ΚΣΑ, οι υποψήφιοι που είναι Κύπριοι υπήκοοι, θα 
παρουσιάζουν: 
 
   α)  την κυπριακή τους ταυτότητα, 
   β) απόδειξη πληρωμής των τελών (εκτός κι αν υποβάλλουν την αίτηση μόνο για 

απόλυση), 
   γ) Οι τελειόφοιτοι πρέπει να παρουσιάζουν και βεβαίωση ατομικών στοιχείων        

από τη γραμματεία του σχολείου τους. 
        Οι απόφοιτοι πρέπει να παρουσιάζουν και αποδεικτικό απόλυσης ή        

φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τους πιστοποιημένο από το Διευθυντή του 
σχολείου που έχουν αποφοιτήσει. 

   δ)  Οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει επίσης να προσκομίσουν τη 
βεβαίωση του Στρατολογικού Γραφείου με ΑΣΜ/ΚΛΑΣΗ και πρωτότυπο 
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.  Ο υπεύθυνος του κέντρου θα κρατήσει ένα 
αντίγραφο και θα επιστρέψει το πρωτότυπο στον υποψήφιο. 

 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι, μαζί με τα πιο πάνω 
πρέπει να παρουσιάζουν ταυτότητα αλλοδαπού ή το διαβατήριό τους. 
 
Οι υποψήφιοι εξωτερικού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή 
ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Εξετάσεων μέχρι τις 26 Μαρτίου 2009 (ημερομηνία με 
σφραγίδα ταχυδρομείου). Εκτός από τα άλλα δικαιολογητικά πρέπει να αποστείλουν και 
απόδειξη πληρωμής εξεταστικών τελών (η πληρωμή μπορεί να γίνει στο Σπίτι της 
Κύπρου στην Αθήνα στο τηλέφωνο 00302103641217 ή στο Κυπριακό Προξενείο στη 
Θεσσαλονίκη στο τηλέφωνο 00302310260611).  
 
Διαδικασία συμπλήρωσης αίτησης 
 
• Αφού παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Υπεύθυνο του ΚΣΑ, ο κάθε 

υποψήφιος θα κάθεται δίπλα σε εξουσιοδοτημένο άτομο για την καταχώρηση των 
στοιχείων του, που θα έχει μπροστά του έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Ο 
υπεύθυνος καταχώρησης, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, θα καταχωρεί όλα τα 
προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση καθώς επίσης και τις προτιμήσεις 
του υποψηφίου (μαθήματα απόλυσης, μαθήματα πρόσβασης, επιστημονικά πεδία 
και συγκεκριμένα τμήματα).  Η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκεί λίγα λεπτά. 
Σημειώνεται ότι το λογισμικό είναι ρυθμισμένο, ώστε να ελέγχει όλες τις 
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προϋποθέσεις πρόσβασης που περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Παγκύπριων 
Εξετάσεων 2009.  

 
• Με τη συμπλήρωση της αίτησης θα τυπώνεται ένα αντίγραφο της ηλεκτρονικής 

αίτησης και θα δίδεται στον υποψήφιο.  Αν ο υποψήφιος είναι βέβαιος για τις 
επιλογές του, τότε θα τυπώνονται δύο αντίγραφα, θα υπογράφονται από τον 
Υπεύθυνο του ΚΣΑ και τον υποψήφιο και θα παίρνει το ένα ο υποψήφιος και το άλλο 
θα αρχειοθετείται στο ΚΣΑ και θα παραδίδεται μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων στην Υπηρεσία Εξετάσεων για τα περαιτέρω.  Η ηλεκτρονική 
αίτηση του υποψηφίου θα φυλάσσεται με ασφάλεια και θα θεωρείται ότι έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης.  

 
• Ο υποψήφιος μπορεί, αν το επιθυμεί, να οριστικοποιήσει την αίτησή του σε 

μεταγενέστερο χρόνο.  Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει δυνατότητα να 
προσέρχεται στο ΚΣΑ μέχρι δύο μέρες μετά την αρχική καταχώρηση και θα 
οριστικοποιεί την αίτησή του, έχοντας τη δυνατότητα να προβεί και σε οποιεσδήποτε 
αλλαγές.  Νοείται ότι όλες οι διαδικασίες υποβολής, τροποποίησης ή απόσυρσης 
αιτήσεων πρέπει αυστηρά να ολοκληρώνονται εντός της καθορισμένης προθεσμίας 
(26η Μαρτίου 2009).  

 
• Οι υποψήφιοι που παρακάθηνται στις Παγκύπριες Εξετάσεις, μόνο για σκοπούς 

απόλυσης, δηλώνουν στην αίτηση τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες Κανονισμούς περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης.  

 
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον 
υποψήφιο αφού με την υπογραφή του, επικυρώνει την ορθότητα της αίτησης. 
 
Τέλη Εξετάσεων 
 
Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να παρακαθήσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, τα 
οποία καθορίζονται για το 2009, σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. 
Για την Εξέταση Πρακτικής Δοκιμασίας και την προφορική εξέταση των Δραματικών 
Σχολών, το τέλος είναι €50.00. 
 
Από τα τέλη εξαιρούνται οι υποψήφιοι που παρακάθηνται στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
μόνο για σκοπούς απόλυσης.  Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους σε 
περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησής τους.  Τα παιδιά των 
εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, προσκομίζοντας σχετικό 
πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων. 
 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
 
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας «άτομα με ειδικές ανάγκες» υποβάλλουν μαζί με την 
αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και αίτηση με όλα τα αναγκαία 
δικαιολογητικά προς την Υπηρεσία Εξετάσεων για διεκδίκηση διευκολύνσεων κατά τη 
διαδικασία των εξετάσεων. 
 
Αιτήσεις για Στρατιωτικές Σχολές 
 
Για θέσεις που θα προσφερθούν μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, οι υποψήφιοι πρέπει να 
υποβάλλουν στο Υπουργείο Άμυνας φωτοαντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού 
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δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2009, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά (βλέπετε Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2009, Τόμος Α΄, σελίδα 70-71). 
Αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στις Στρατιωτικές Σχολές δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι 
οι υποψήφιοι που έχουν Κυπριακή υπηκοότητα.    
 
Αιτήσεις για Δραματικές Σχολές 
 
Οι τελειόφοιτοι  υποψήφιοι για τις Δραματικές Σχολές υποβάλλουν αίτηση/ 
μηχανογραφικό δελτίο για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και επιπρόσθετα 
υποβάλλουν ειδική έντυπη αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων.  Οι απόφοιτοι 
υποψήφιοι που θα παρακαθήσουν μόνο για Δραματικές Σχολές, υποβάλλουν μόνο την 
ειδική έντυπη αίτηση. Σημειώνεται ότι η προφορική εξέταση των Δραματικών Σχολών 
υπολογίζεται ως δύο μαθήματα (τέλος €50.00) και η Έκθεση Δραματικής ως ένα μάθημα 
€25. 
 
Αιτήσεις για Σχολές Καλών Τεχνών  
 
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις για εισδοχή στη Ανώτατην Σχολή Καλών 
Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης καθώς και στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) θα υποβληθούν τον Ιούλιο 2009.  
Λεπτομέρειες για την ημερομηνία και τις διαδικασίες διεξαγωγής της εξέτασης θα 
ανακοινωθούν αρχές Ιουλίου 2009 από την Υπηρεσία Εξετάσεων. 
 
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2009 (το πρόγραμμα 
Εξετάσεων, οι προϋποθέσεις πρόσβασης στα Επιστημονικά Πεδία, η Εξεταστέα ύλη και 
τα δειγματικά εξεταστικά δοκίμια) δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 
2009, που διατίθεται από τις αποθήκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και από 
τα βιβλιοπωλεία.   
 
Ο Οδηγός Εξετάσεων (και οι τρεις τόμοι) καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι 
καταχωρημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: 
 

www.moec.gov.cy/Υπηρεσία Εξετάσεων 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22800626, 22800763, 
22800684 και την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στο τηλέφωνο 
22800931. 
 
 
 

                                        
(Ευστάθιος Μιχαήλ) (Δρ. Ζήνα Πουλλή) (Χαράλαμπος Κωνσταντίνου) 

Διευθυντής Ανώτερης και Διευθύντρια Μέσης Διευθυντής Τεχνικής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης 
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