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Γ.5 

Θέμα:  Εξαίρεση συγκεκριμένων ομάδων τελειόφοιτων μαθητών/ριών Λυκειακού 

Κύκλου από την υποχρέωση καταβολής των τελών έκδοσης απολυτηρίου και ενός 

(1) αποδεικτικού απόλυσης και συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 

2023 

 

Για τη φετινή σχολική χρονιά 2022-2023, εξαιρούνται από την 

υποχρέωση καταβολής τελών έκδοσης απολυτηρίου και ενός (1) αποδεικτικού απόλυσης 

οι τελειόφοιτοι/ες μαθητές/ριες Λυκειακού Κύκλου Δημόσιων Σχολείων: 

1. Των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες (ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/ριες) λαμβάνουν Ελάχιστο 

Εγγυημένο Εισόδημα κατά το τρέχον έτος (2023). 

2. Των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες (ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/ριες) λαμβάνουν 

Δημόσιο Βοήθημα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κατά το τρέχον έτος 

(2023), σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο του 

2006 έως 2013. 

3. Οι οποίοι/ες είναι παιδιά εγκλωβισμένων. 

4. Των οποίων τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων είναι λήπτης 

επιδόματος ανεργίας κατά το τρέχον έτος (2023). 

5. Οι οποίοι/ες είναι λήπτες επιδόματος ορφάνιας (από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων) κατά το τρέχον έτος (2023). 

6. Οι οποίοι/ες προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες 

 
Οι τελειόφοιτοι/ες μαθητές/ριες, οι οποίοι/ες εμπίπτουν σε κάποια από τις πιο πάνω 

κατηγορίες, καλούνται όπως εξασφαλίσουν άμεσα τα απαραίτητα επικαιροποιημένα 
πιστοποιητικά/βεβαιώσεις του τρέχοντος έτους (2023), τα οποία εκδίδονται από τις 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.  Στην περίπτωση των πολυτέκνων, γίνεται αποδεκτό και 
πιστό αντίγραφο της ταυτότητας πολυτέκνων της τρέχουσας χρονιάς (2023), η οποία 
εκδίδεται από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων.  Τα πρωτότυπα 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ή πιστά αντίγραφα αυτών, τα οποία θα προσκομίσουν οι 
μαθητές/ριες, θα παραμείνουν στο σχολείο και θα φυλάσσονται σ’ αυτό, για ένα χρόνο 
τουλάχιστον, για σκοπούς ελέγχου. 

Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/ρια προτίθεται να παρακαθήσει στις Παγκύπριες 
Εξετάσης Πρόσβασης 2023, τότε η διαδικασία της επιβεβαίωσης και αρχειοθέτησης των 
σχετικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, τόσο για την έκδοση απολυτηρίου και ενός 
αποδεικτικού απόλυσης, όσο και για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 
2023, να πραγματοποιηθεί μία μόνο φορά. 

Όσον αφορά στην υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023, από αυτή εξαιρούνται οι τελειόφοιτοι/ες 
μαθητές/ριες Λυκειακού Κύκλου Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων, οι οποίοι/ες 
εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5 και 6. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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