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ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2022 

 

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι η περίοδος 
πληρωμής των εξεταστικών τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
Πρόσβασης 2022, αρχίζει την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. και 
ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 και ώρα 2:00 μ.μ. 

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
Πρόσβασης 2022, θα πρέπει να πληρώσουν τα απαιτούμενα εξεταστικά τέλη, όπως 
αυτά προκύπτουν από τις επιλογές στις οποίες έχουν προβεί και αφορούν στα 
εξεταζόμενα μαθήματα πρόσβασης. Η πληρωμή των εξεταστικών τελών θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (https://ksa.schools.ac.cy) με τη 
χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Διευκρινίζεται ότι, στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
πληρωμής των τελών, στο πάνω μέρος της αίτησης κάθε υποψηφίου, εμφανίζεται η 
ένδειξη: «Οριστική-Εκκρεμεί πληρωμή» και το ακριβές πληρωτέο ποσό για κάθε 
υποψήφιο εμφανίζεται στην επιλογή που φέρει τον τίτλο: «Ποσό πληρωμής».  

Οι υποψήφιοι καλούνται να εισέλθουν στον λογαριασμό τους μέσω της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας χρησιμοποιώντας το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης που 
δημιούργησαν κατά την εγγραφή τους. Ακολούθως, θα πρέπει να επιλέξουν την εντολή 
«Πληρωμή» και να ακολουθήσουν τα ενδεικνυόμενα βήματα. Μετά την επιτυχή 
πληρωμή των εξεταστικών τελών, η αίτηση των υποψηφίων θα εμφανίζεται ως 
«Ολοκληρωμένη» (σχετικές οδηγίες βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

Επισημαίνεται ότι, η μη πληρωμή των απαιτούμενων τελών από τους 
υποψηφίους, εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, σημαίνει αυτόματη ακύρωση 
της αίτησής τους που αφορά στη συμμετοχή τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2022 



για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
Κύπρου και της Ελλάδας.  

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ ημερομηνίας 30/3/2022  
(https://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp13793a), εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών για συμμετοχή στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις Πρόσβασης 2022, καλούνται να εισέλθουν στον λογαριασμό τους μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και να επιβεβαιώσουν ότι η αίτησή τους εμφανίζεται ως 
«Ολοκληρωμένη» και στην επιλογή «Ποσό πληρωμής» αναγράφεται η λέξη 
«Απαλλαγή». Σε αυτή την περίπτωση καμία άλλη ενέργεια δεν απαιτείται εκ μέρους 
των εν λόγω υποψηφίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής 
των εξεταστικών τελών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν την Υπηρεσία Εξετάσεων 
στα τηλέφωνα 22582933 και 22582934 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη 
διεύθυνση: panexams@schools.ac.cy 
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