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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΗΤΕΣ/ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, ημερομηνίας 05/08/2019, η Υπηρεσία 

Εξετάσεων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 

2019, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις του Νέου 

Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση. 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις από τη 

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι και την Τετάρτη, 2 

Οκτωβρίου 2019 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις 

Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση είναι να έχει ήδη 

κάνει αίτηση / εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επιτροπή Εκπαιδευτική Υπηρεσίας ή να είχε 

υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων του Μαρτίου 2018. 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή 

στις Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση εντός των πιο 

πάνω καθορισμένων ημερομηνιών διότι δεν θα είναι δυνατό να δοθεί παράταση,  εξαιτίας 

των μετέπειτα απαραίτητων διαδικασιών για την οργάνωση των Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι 

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής αίτησης, θα λάβουν επιβεβαιωτικό 
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μήνυμα υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email), την οποία αίτηση θα 

πρέπει να εκτυπώσουν και να φυλάξουν.    

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Γραπτές 

Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα 

ανακοινώσει ενδεικτικό πρόγραμμα Εξετάσεων και θα καλέσει όλους τους 

ενδιαφερομένους να προχωρήσουν σε πληρωμές. Μια αίτηση για να θεωρείται έγκυρη, θα 

πρέπει ο αιτητής να πληρώσει το τέλος της εξέτασης εμπρόθεσμα διαφορετικά δεν θα έχει 

το δικαίωμα να παρακαθήσει στις εξετάσεις. 

Οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στον ειδικό ιστότοπο 

της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας: http://diorisimoi.moec.gov.cy. Η διαδικασία πληρωμής καθώς και η περίοδος 

πληρωμής θα ανακοινωθούν επίσης στον ιστότοπο http://diorisimoi.moec.gov.cy αμέσως 

μετά το κλείσιμο της περιόδου παραλαβής των αιτήσεων. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκέπτονται τον ειδικό ιστότοπο 

http://diorisimoi.moec.gov.cy σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να λαμβάνουν την πιο 

πρόσφατη ενημέρωση. 
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