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Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο
α) των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του
κυβερνητικού μισθολογίου
και
β) των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του
κυβερνητικού μισθολογίου.
Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας ενημερώνει το κοινό ότι την Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019, ξεκινά η
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις για
Πρόσληψη στο Δημόσιο.
Δικαίωμα συμμετοχής στις πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις έχουν όσοι θεωρούν ότι
ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από την Τετάρτη
4 Σεπτεμβρίου 2019 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι και την Πέμπτη 12
Σεπτεμβρίου 2019 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις
Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο είναι να κάνει εγγραφή στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο των Εξετάσεων
για Πρόσληψη στο Δημόσιο http://epd.moec.gov.cy χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση
του προσωπικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τονίζεται ότι από την ίδια
ηλεκτρονική διεύθυνση (email) δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί ταυτόχρονα αίτηση
από άλλον υποψήφιο.
Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση στις εξετάσεις του 2018 δεν χρειάζεται να
κάνουν νέα εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
email και τον κωδικό πρόσβασης που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης
τους το 2018 για την υποβολή της αίτησης τους για τις εξετάσεις του 2019.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για
συμμετοχή στις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο εντός των πιο πάνω
καθορισμένων ημερομηνιών διότι δεν θα είναι δυνατό να δοθεί παράταση,
εξαιτίας των μετέπειτα απαραίτητων διαδικασιών για την οργάνωση των
Εξετάσεων.
Το καθορισμένο τέλος συμμετοχής ορίστηκε από την Ειδική Επιτροπή στα πενήντα
(€50) ευρώ ανά εξέταση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πληρώσει τα τέλη
για συμμετοχή στην εξέταση μέσω της JCC Smart ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα
των εμπορικών τραπεζών της Κύπρου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής
(κωδικός πληρωμής JCC19…) που θα αναγράφονται στην αίτησή του.
Η διαδικασία πληρωμής καθώς και η περίοδος πληρωμής θα ανακοινωθούν
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων και στον ιστότοπο
http://epd.moec.gov.cy την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά το κλείσιμο της
περιόδου παραλαβής των αιτήσεων. Για να θεωρείται έγκυρη η αίτηση θα
πρέπει ο αιτητής να πληρώσει το τέλος της εξέτασης εμπρόθεσμα.
Οι υποψήφιοι προτρέπονται πριν την υποβολή αίτησης να διαβάσουν προσεκτικά το
συνοδευτικό έγγραφο «Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων». Οι υποψήφιοι μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής αίτησης θα λάβουν επιβεβαιωτικό μήνυμα
υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email), την οποία αίτηση θα
πρέπει να εκτυπώσουν και να φυλάξουν.
Η ενημέρωση των υποψηφίων για όλες τις πληροφορίες της εξέτασης (π.χ. Δελτίο
Υποψηφίου, Εξεταστικό Κέντρο, Οδηγίες Εξέτασης κ.ά.) θα γίνεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ιστότοπου http://epd.moec.gov.cy.
Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκέπτονται τον ιστότοπο http://epd.moec.gov.cy σε
τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση καθώς
επίσης και να ελέγχουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για ηλεκτρονικά μηνύματα
από την Υπηρεσία Εξετάσεων σχετικά με την εξέταση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή και προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων μπορείτε να καλείται στα τηλέφωνα 22582933,22582934.
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