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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ   

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

 

 

1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 

Πρόσβασης; 

Οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 

Πρόσβασης 2022 θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

υποβολής αιτήσεων η οποία βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  (https://panexams.moec.gov.cy).  

 

2. Τι χρειάζομαι για την εγγραφή μου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής 

αιτήσεων; 

Για την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα χρειαστείτε τα 

ακόλουθα: 

• Επίσημο έγγραφο (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια προσωρινής παραμονής κλπ) 

• Κινητό τηλέφωνο για την παραλαβή κωδικού μίας χρήσης (OTP) για ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εγγραφής. 

 

3. Έχω υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021. 

Χρειάζεται να κάνω νέα εγγραφή; 

ΟΧΙ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το USERNAME (όνομα χρήστη) με το οποίο κάνατε 

εγγραφή το 2021. Το όνομα χρήστη σας είχε αποσταλεί με SMS στο τηλέφωνο με το οποίο 

κάνατε την εγγραφή σας το 2021. Στην περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση σε αυτό 

μπορείτε να κάνετε νέα εγγραφή. 

  

4. Έχω ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής μου. Πώς μπορώ να ορίσω νέο κωδικό;  

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας το USERNAME 

(κωδικός χρήστη) και το τηλέφωνο με το οποίο είχατε κάνει την εγγραφή σας, να ορίσετε 

νέο κωδικό πρόσβασης. 

 

5. Χρειάζομαι βοήθεια για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής 

αιτήσεων. Πού πρέπει να ανατρέξω; 

Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης (Manual) της πλατφόρμας, το οποίο βρίσκεται 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  (https://panexams.moec.gov.cy). Περιλαμβάνει χρήσιμες οδηγίες για την 

εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, την επεξεργασία και την υποβολή της αίτησής σας. 
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6. Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής μου για 

συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης; 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πριν από την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβολή 

της αίτησής τους, καλούνται, αφού μελετήσουν τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 

Πρόσβασης, να συμπληρώσουν κατάλληλα το «Βοήθημα για υποβολή αίτησης 

συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης». 

 

7. Μπορώ να αποθηκεύσω προσωρινά την αίτησή μου και να την επαναφέρω για 

επεξεργασία σε μεταγενέστερο στάδιο; 

ΝΑΙ. Μπορείτε να δημιουργήσετε την αίτηση, να την αποθηκεύσετε προσωρινά και να 

επανέλθετε σε μεταγενέστερο στάδιο για να συνεχίσετε.  Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να 

γίνουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας. 

 

8. Πόσες φορές μπορώ να τροποποιήσω την αίτησή μου; 

Μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτηση όσες φορές επιθυμείτε, νοουμένου ότι γίνεται εντός 

της καθορισμένης προθεσμίας. Τονίζεται ότι, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά ΠΡΙΝ 

το τέλος της καθορισμένης προθεσμίας.  

 

9. Μπορώ να αναιρέσω την  υποβολή της αίτησής μου, και να την τροποποιήσω; 

Μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η πλατφόρμα σας παρέχει τη 

δυνατότητα της ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ της υποβληθείσας αίτησής σας και την τροποποίηση της.  

 

10. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, μπορώ να αναιρέσω ή να 

τροποποιήσω την αίτησή μου; 

ΌΧΙ. Η αίτησή σας πρέπει να υποβληθεί ΠΡΙΝ το τέλος της καθορισμένης προθεσμίας και 

καμία τροποποίηση δεν μπορεί να γίνει μετέπειτα.  

Για τυχόν λάθη ή αβλεψίες σχετικά με τις επιλογές των Πλαισίων Πρόσβασης, των 

εξεταζόμενων μαθημάτων και των Σχολών/Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

στις/στα οποίες/α επιθυμεί εισαγωγή, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο υποψήφιος. 

 

11. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν μου επιτρέπει να κάνω αλλαγές σε κάποια στοιχεία 

της αίτησής μου; Τι πρέπει να κάνω; 

Τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα δεν μπορείτε να 

τα τροποποιήσετε μετέπειτα. Εάν κάποιο από τα στοιχεία αυτά είναι λανθασμένο θα πρέπει 

να αποστείλετε email στο panexams@schools.ac.cy  

 

12. Πώς ερμηνεύεται ο όρος «Κατάσταση αίτησης» ο οποίος εμφανίζεται στην αίτησή 

μου;  

• Εκκρεμεί: Έχετε εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, δημιουργήσατε προσωρινή 

αίτηση, αλλά ακόμη δεν την έχετε υποβάλει.  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, όλες οι αιτήσεις των οποίων 

η κατάσταση αίτησης είναι «Εκκρεμεί» θα ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ. 

• Οριστική - Εκκρεμεί πληρωμή: Έχετε ολοκληρώσει την επεξεργασία της αίτησης, την 

έχετε υποβάλει, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει πληρωμή των εξεταστικών τελών.  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ , όλες οι αιτήσεις των οποίων η 

κατάσταση αίτησης είναι «Οριστική – Εκκρεμεί πληρωμή» θα ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ. 

• Ολοκληρωμένη: Έχετε υποβάλει οριστικά την αίτηση και έχετε πληρώσει τα 

απαιτούμενα εξεταστικά τέλη ή απαλλάσσεστε από την καταβολή εξεταστικών τελών. 
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ 

 

13. Πότε και πώς θα γίνεται η πληρωμή των εξεταστικών τελών για τις Παγκύπριες 

Εξετάσεις 2022; 

Η πληρωμή των εξεταστικών τελών θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση 

χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων. 

Διευκρινίζεται ότι, δικαίωμα πληρωμής θα έχουν μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι υπέβαλαν την 

αίτηση τους εντός προθεσμίας και η κατάσταση της αίτησής τους είναι «Οριστική – 

Εκκρεμεί πληρωμή». 

Η περίοδος πληρωμής τελών θα ανακοινωθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων αμέσως μετά 

τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων και την ολοκλήρωση των ελέγχων στις αιτήσεις.    

 

14. Τι γίνεται εάν δεν πληρώσω τα τέλη εξετάσεων;  

Οι υποψήφιοι που δεν θα πληρώσουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας τα απαιτούμενα 

εξεταστικά τέλη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ακυρωθεί αυτόματα η αίτησή τους. 

 

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι οι οποίοι, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν 

πληρώσουν τα απαιτούμενα εξεταστικά τέλη και η Κατάσταση της αίτησης εμφανίζεται ως 

"Οριστική - Εκκρεμεί πληρωμή", δεν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Παγκύπριες 

Εξετάσεις Πρόσβασης 2022.  

 

15. Απαλλάσσομαι από τα τέλη εξετάσεων, τι πρέπει να κάνω κατά την υποβολή της 

αίτησής μου; 

Θα υποβάλετε την αίτηση σας κανονικά,  εντός της καθορισμένης προθεσμίας, και θα 

ακολουθήσετε τις οδηγίες της ανακοίνωσης για την διαδικασία απαλλαγής τελών. 

 

16. Μετά την πληρωμή τελών, μπορώ να αναιρέσω ή να τροποποιήσω την αίτησή μου; 

ΌΧΙ. Μετά την πληρωμή των τελών η αίτησή σας δεν μπορεί να αναιρεθεί ή να 

τροποποιηθεί.  

Για τυχόν λάθη ή αβλεψίες σχετικά με τις επιλογές των Πλαισίων Πρόσβασης, των 

εξεταζόμενων μαθημάτων και των Σχολών/Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

στις/στα οποίες/α επιθυμεί εισαγωγή, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο υποψήφιος. 

 

 

 

 

 

 


