
 

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων   

Εγγραφή 

1. Τι χρειάζομαι για εγγραφή στο σύστημα; 

Έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) στην οποία έχετε άμεση πρόσβαση. Με την 

ολοκλήρωση της αρχικής εγγραφής σας στο σύστημα θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα 

στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για επικύρωσή της. 

2. Μπορώ να υποβάλω δύο ή περισσότερες αιτήσεις από την ίδια ηλεκτρονική 
διεύθυνση (email);      

Όχι, από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (email) δεν είναι δυνατό να υποβληθεί, 

ταυτόχρονα, αίτηση από άλλον υποψήφιο.  

3. Μπορώ να υποβάλω αίτηση μέσω οποιασδήποτε συσκευής συνδεδεμένης με 
το διαδίκτυο;  

Όχι, η υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος δεν υποστηρίζεται από κινητές συσκευές 

(κινητό τηλέφωνο, tablet). Μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ενδιαφέροντος μόνο 

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

4. Δεν έχω λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση για 
επικύρωση της εγγραφής μου. 

Εάν δεν έχετε λάβει το μήνυμα επικύρωσης στον φάκελο «Εισερχόμενα» (Inbox), 

τότε πρέπει να ελέγξετε τον φάκελο «Ανεπιθύμητα» (Junk/Spam). Αν εντοπίσετε 

σχετικό μήνυμα στα «Ανεπιθύμητα» (Junk/Spam), τότε πρέπει να το μεταφέρετε στο 

φάκελο «Εισερχόμενα» (Inbox), έτσι ώστε να αποθηκευτεί μόνιμα. 

Αν βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει το μήνυμα επικύρωσης ούτε στον φάκελο 

«Ανεπιθύμητα» (Junk/Spam), μπορείτε να στείλετε το μήνυμα επικύρωσης 

πατώντας στο σύνδεσμο που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη σύνδεσης. Σε 

περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 

22582933, 22582934.   



 

 
5. Πώς θα ενημερώνομαι για την εξέταση από την Υπηρεσία Εξετάσεων;    

Όλη η αναγκαία επικοινωνία της Υπηρεσίας Εξετάσεων με τους αιτητές θα γίνεται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει και επιβεβαιώσει κατά την εγγραφή. 

Προτρέπονται οι αιτητές όπως παρακολουθούν συχνά την ηλεκτρονική τους 

διεύθυνση, ελέγχοντας όλους τους φακέλους στους οποίους μπορεί να αποθηκευτεί 

ένα εισερχόμενο μήνυμα, όπως «Εισερχόμενα» (Inbox) και «Ανεπιθύμητα» 

(Junk/Spam). Αν ο αιτητής εντοπίσει σχετικό μήνυμα στα «Ανεπιθύμητα», τότε 

πρέπει να το μεταφέρει στον φάκελο «Εισερχόμενα» (Inbox), έτσι ώστε να 

αποθηκευτεί μόνιμα. 

 

Κωδικός Πρόσβασης 

6. Τι είδους Κωδικό Πρόσβασης μπορώ να δημιουργήσω;   

Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 (οκτώ) χαρακτήρες και να 

περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό (0-9), ένα πεζό λατινικό (όχι ελληνικό) χαρακτήρα 

(π.χ. a, b, c),  ένα κεφαλαίο λατινικό (όχι ελληνικό)  χαρακτήρα (π.χ. Α, Β, C) και ένα 

ειδικό χαρακτήρα (π.χ., #, $,%,! ^, &, *). 



7. Έχω ξεχάσει τον Κωδικό Πρόσβασης. 

Υπάρχει μηχανισμός αποστολής καινούργιου κωδικού στο ηλεκτρονικό σας 

ταχυδρομείο. Στην οθόνη εισόδου επιλέγετε το «Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης; 

Κάντε κλικ εδώ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα στοιχεία 

8. Θα δηλώσω ταχυδρομική διεύθυνση στο εξωτερικό. Ποια επαρχία διαμονής 
να καταχωρήσω; 

Στο πεδίο «Επαρχία» πρέπει να πληκτρολογήσετε την επαρχία/περιοχή/νομό κτλ 

που αποτελεί μέρος της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης. 

9. Γιατί επιλέγω περισσότερες από μια επαρχίες για το εξεταστικό κέντρο όπου 
θα εξεταστώ; 

Πιθανόν να μην λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες. Συνεπώς 

πρέπει να ταξινομήσετε όλες τις επαρχίες με βάση τη σειρά προτεραιότητας που 

επιθυμείτε. Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως 

ώστε η κατανομή αιτητών σε εξεταστικά κέντρα να γίνει σύμφωνα με τις επιλογές 

προτίμησης επαρχίας των αιτητών, τη διαθεσιμότητα των εξεταστικών κέντρων σε 



κάθε επαρχία και την ημερομηνία και ώρα της οριστικής υποβολής της αίτησης. 

Οποιαδήποτε αλλαγή εξεταστικού κέντρου στη συνέχεια θα είναι αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά 

εξεταστικά κέντρα σε μια επαρχία για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων των 

υποψηφίων είναι πιθανόν να κληθούν οι υποψήφιοι να προσέλθουν σε εξεταστικά 

κέντρα άλλων επαρχιών.    

10. Μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία της αίτησης μου; 

Ναι, μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία της αίτησής σας πριν την λήξη της 
περιόδου υποβολής των αιτήσεων.  

Πληρωμή τελών Εξέτασης  

11. Πώς θα πληρώσω τα τέλη της εξέτασης από Κύπρο; 

Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν μέσω της JCC Smart στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.jccsmart.com ή μέσω των εμπορικών τραπεζών της Κύπρου, 

χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής (JCC18…) που υπάρχει στο αντίγραφο 

της αίτησής σας. 

12.  Πώς θα πληρώσω τα τέλη της εξέτασης από το εξωτερικό; 

Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν ΜΟΝΟ μέσω της JCC Smart στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.jccsmart.com, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής 
(JCC18…)  που υπάρχει στο αντίγραφο της αίτησής σας. 

13.  Πόσα είναι τα τέλη της Εξέτασης; 

Το καθορισμένο τέλος συμμετοχής που ορίστηκε από την Ειδική Επιτροπή 

ανέρχεται στα πενήντα (€50) ευρώ ανά εξέταση.  

14. Πώς θα πάρω αποδεικτικό πληρωμής; 

Κατά τη πληρωμή μέσω της JCC Smart  δημιουργείται απόδειξη σε μορφή pdf. 

Επιπλέον, στο λογαριασμό που έχετε στη JCC Smart μπορείτε να ανατρέξετε στο 

ιστορικό συναλλαγών και να βεβαιωθείτε ότι έχει καταγραφεί η πληρωμή.  

15. Τι γίνεται αν δεν πληρώσω έως τη λήξη της περιόδου πληρωμών; 

Μετά τη λήξη της περιόδου πληρωμών όλες οι αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν 

καταβληθεί τα προβλεπόμενα τέλη ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα. 

http://www.jccsmart.com/
http://www.jccsmart.com/

