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Διευθυντές/Διευθύντριες
Λυκείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
Εσπερινών Γυμνασίων και Λυκείων,
Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
και Ιδιωτικών Σχολείων
Θέμα: 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
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με βάση τις Αποφάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου με αριθμό 84.157 (ημερομ. 17/1/2018) και 91.145 (ημερομ. 14/04/21), ο
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αποφάσισε, όπως
επεκταθεί και φέτος το στοχευμένο μέτρο της απαλλαγής των τελειόφοιτων
μαθητών/ριών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών από την υποχρέωση καταβολής των
τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και έκδοσης απολυτηρίου
και ενός (1) αποδεικτικού απόλυσης, βάσει οικονομικών κριτηρίων.
2. Συγκεκριμένα, για τη φετινή σχολική χρονιά 2021-2022, εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και
έκδοσης απολυτηρίου και ενός (1) αποδεικτικού απόλυσης 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.
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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 ορφανίας (από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων) κατά το τρέχον έτος (2022).
2.6. Οι οποίοι/ες προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες.
3. Σχετικά με την απαλλαγή τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις
Πρόσβασης 2022, έχει καθοριστεί η πιο κάτω διαδικασία:
3.1. Οι τελειόφοιτοι/ες μαθητές/ριες που παρακάθονται στις Παγκύπριες
Εξετάσεις, οι οποίοι/ες εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και ενδέχεται να τύχουν
απαλλαγής από τα εξεταστικά τέλη, θα πρέπει να εγγραφούν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, να δημιουργήσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν. Οι διαδικασίες
αυτές θα πρέπει να γίνουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
3.2. Ακολούθως, οι εν λόγω μαθητές/ριες, θα εκτυπώσουν την πρώτη (1η)
σελίδα της αίτησής τους, στην οποία θα εμφανίζεται η φράση "Οριστική-Εκκρεμεί
πληρωμή" και θα αποταθούν στη Γραμματεία του σχολείου τους προσκομίζοντας τα
σχετικά επικαιροποιημένα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, τα οποία πρέπει να εκδίδονται
από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
3.3. Η Διεύθυνση του σχολείου, αφού επιβεβαιώσει ότι ο/η μαθητής/ρια εμπίπτει
στις πιο πάνω κατηγορίες και δικαιούται να τύχει απαλλαγής από τα εξεταστικά τέλη,
θα γράψει "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ", θα σφραγίσει και θα υπογράψει στον κενό χώρο στο
κάτω μέρος της 1ης σελίδας της αίτησης του υποψηφίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Στη
συνέχεια, η Γραμματεία του σχολείου θα φωτοτυπήσει και θα κρατήσει 2 αντίγραφα
της σελίδας αυτής και θα συμπληρώσει κατάλληλα το επισυναπτόμενο αρχείο Excel
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
3.4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, και όχι
αργότερα από την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022, η Γραμματεία:
I.
II.

Θα ελέγξει ότι το αρχείο Excel είναι πλήρως συμπληρωμένο και συμφωνεί με
τα φωτοτυπημένα αντίγραφα που κατέχει.
Θα μετονομάσει το αρχείο Excel ως εξής:
ΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ_ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ (πχ. 108_ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ)

III.

IV.

Θα
αποστείλει
το
αρχείο
Excel
στην
Υπηρεσία
Εξετάσεων
(chspyrou@schools.ac.cy,Τηλ. 22582933, 22582934). Νοείται ότι, μετά την
αποστολή του, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίησή του.
Θα εκτυπώσει τον συγκεντρωτικό κατάλογο που προκύπτει από το αρχείο
Excel και θα επισυνάψει πίσω το ένα από τα δύο αντίγραφα που αναφέρονται
στο σημείο 3.3 πιο πάνω. Το δεύτερο αντίγραφο θα παραμείνει στο σχολείο και
θα φυλάσσεται σ’ αυτό για ένα χρόνο τουλάχιστον, για σκοπούς ελέγχου. Ο
συγκεντρωτικός κατάλογος με τα αντίγραφα της πρώτης (1ης) σελίδας των
αιτήσεων των μαθητών/ριών που τυγχάνουν απαλλαγής από τα εξεταστικά
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τέλη, θα αποσταλεί
μεταγενέστερο στάδιο.

βάσει

οδηγιών

στην

Υπηρεσία

Εξετάσεων

σε

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 στα σημεία 2.1
μέχρι 2.3 των πιο πάνω κατηγοριών. 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.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης

Κοιν.: Υπηρεσία Εξετάσεων
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