ΛΥΚΕΙΟ και ΤΕΣΕΚ Π. ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022
Τηλ. 26321344 – ΦΑΞ. 26322473
E- mail: lyk-poli-chrysochous-paf@schools.ac.cy
___________________________________________________________________________
Προς τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες μας,

Θέμα: Υποβολή Αιτήσεων για Πρόσβαση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας 2022
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας
δεν έχει αποστείλει μέχρι στιγμής στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού της Κύπρου πληροφορίες για τις θέσεις που θα προσφέρει στα Ελληνικά Πανεπιστήμια
για τους Αλλοδαπούς-Αλλογενείς (Κύπριους).
Για το λόγο αυτό οι μαθητές που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, πρέπει να ενημερώνονται
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από την Υπηρεσία Εξετάσεων
στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.
https://panexams.moec.gov.cy/index.php/el/ (Επιλέγουν Ενημέρωση για να δουν τις ανακοινώσεις). Θα
δοθούν οδηγίες για τις ημερομηνίες και τον τρόπο υποβολής της αίτησης/μηχανογραφικού καθώς
και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν.
Θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες του μηχανογραφικού
όσον αφορά τον τρόπο συμπλήρωσής του.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι Σχολές/Τμήματα των ΑΑΕΙ της Ελλάδας περιλαμβάνονται σε τέσσερα (4)
Επιστημονικά Πεδία. Δικαιούστε επιλογή Σχολών από ένα Επιστημονικό Πεδίο με βάση τα
έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης που έχετε δηλώσει στην αίτηση Μαρτίου και τα μαθήματα που
έχετε εξεταστεί. Θα σας δοθεί μόνο μία θέση και δεν θα υπάρχει Β’ Κατανομή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
Οι υποψήφιοι που έχουν και τους δύο γονείς με Ελληνική Καταγωγή, δεν μπορούν να
ακολουθήσουν την πιο πάνω διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικού για την διεκδίκηση θέσης
στα ΑΑΕΙ Ελλάδας μέσω της κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών (Κυπρίων).
Οι υποψήφιοι που έχουν τουλάχιστον ένα γονιό με Ελληνική Καταγωγή, δικαιούνται να υποβάλουν
μηχανογραφικό για να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ είτε με την κατηγορία Αλλοδαπών- Αλλογενών
(Κυπρίων), είτε με την κατηγορία των Ομογενών-Ελλήνων του εξωτερικού. Να σημειωθεί ότι οι
μαθητές, ΔΕΝ δικαιούνται να υποβάλουν μηχανογραφικό και με τις δύο κατηγορίες.
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την επικείμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων
Εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ και ΑΞΙΚ θα προχωρήσουν
σε ενημέρωση των υποψηφίων για την εγγραφή, κράτηση θέσης, διεκδίκηση θέσης μέσω Ειδικών
Κριτηρίων, διεκδίκηση θέσεων μέσω Β΄ κατανομής, κ.λ.π.
Η ενημέρωση αυτή θα γίνει μέσω των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy ,
του ΤΕΠΑΚ www.cut.ac.cy , του ΑΞΙΚ http://www.hhic.moec.gov.cy, της Υπηρεσίας Εξετάσεων ,
καθώς και του ημερησίου τύπου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όλοι οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
στο ΤΕΠΑΚ ή στο ΑΞΙΚ πρέπει να κάνουν εγγραφή για να κρατήσουν τη θέση τους.
Οι άρρενες φοιτητές που λόγω υποχρέωσης τους για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, δεν μπορούν να
φοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, πρέπει να κάνουν κράτηση θέσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις
του κάθε πανεπιστημίου.
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Επιπλέον οι μαθητές/τριες μπορούν να ενημερωθούν για φορείς και συνδέσμους οι οποίοι
παραχωρούν υποτροφίες, από τις πιο κάτω ιστοσελίδες:
•

Για Υποτροφίες για Μεταλυκειακές Σπουδές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην
ιστοσελίδα της ΥΣΕΑ πληκτρολογώντας
http://archeia.moec.gov.cy/mc/49/ypotrofies_metalykeiakes_spoudes.pdf

Περιέχονται πληροφορίες για υποτροφίες που προσφέρονται από πολλούς φορείς
συνδέσμους, κλπ. Είναι μια εξαιρετική πηγή πληροφόρησης.
•

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται για Yποτροφίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα
προσφερθούν για το έτος 2022-2023 μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα:
http://www.cyscholarships.gov.cy/mof/ikyk/ikyk.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Επίσης σας εσωκλείονται στον Φάκελο Αποφοίτησης τρία Έντυπα:
Το Έντυπο 1 επεξηγεί τα Ειδικά Κριτήρια για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ.
Το Έντυπο 2 είναι συνοπτικός κατάλογος υποτροφιών του βιβλίου Υποτροφίες για Μεταλυκειακές
Σπουδές.
To έντυπο 3 αφορά πληροφορίες/υποτροφίες για τα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλ. 22582900 και
την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στο τηλ. 22800931.

Καλό Καλοκαίρι και Καλή Σταδιοδρομία!
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ΕΝΤΥΠΟ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι: Έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης
τουλάχιστον 80% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο πρόγραμμα σπουδών που
επιθυμούν να εισαχθούν με βάση την Α’ Κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων και έχουν παρακαθίσει
στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων
Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Α. Κύπριοι υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις (μέχρι 5%)
Α.1 Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων στους αγώνες υπέρ της
δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου και των δολοφονηθέντων από τις Τουρκικές κατοχικές
δυνάμεις μετά το 1974.
Α.2 Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειες λάμβαναν μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης γονέων), (μέχρι και τον
μήνα Μαίο του έτους υποβολής της αίτησης).
Α.3 Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας (1) , και ταυτόχρονα υπάρχει
δεύτερο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (οικονομικό (2), κοινωνικό (3)).
Α.4 Yποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας (1)
Α.5 Υποψήφιοι ορφανοί και από τους δύο γονείς.
Α.6 Υποψήφιοι που είτε είναι ορφανοί από ένα γονέα είτε για οποιονδήποτε λόγο έχουν μεγαλώσει με έναν
γονέα και ταυτόχρονα υφίσταται άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1), οικονομικό (2),
κοινωνικό (3).
Α.7 (Μόνο για το ΤΕΠΑΚ) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα (λόγω διαζυγίου ή
εγκατάλειψης και ταυτόχρονα αντιμετψπίζουν άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας (1),
οικονομικό (2), κοινωνικό (3).
Σημ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά ο γονέας που έχει την
κηδεμονία του υποψήφιου είναι ξανά παντρεμένος, ο υποψήφιος δεν θα θεωρείται δικαιούχος για τη
συγκεκριμένη κατηγορία.
Επεξηγήσεις: (1) Σοβαρό πρόβλημα υγείας των γονέων θεωρείται το πρόβλημα που καθιστά το γονιό ανίκανο για
εργασία. Η ανικανότητα για εργασία επιβεβαιώνεται με βεβαίωση από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λήψη
σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστον 75% ή σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό 60%.
(2) Για το ΤΕΠΑΚ, σοβαρό οικονομικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το ετήσιο κατά κεφαλήν ακαθάριστο
εισόδημα της οικογένειας του υποψηφίου δεν υπερβαίνει, για τις υποκατηγορίες Α.3, Α.6 και Α.7 τις €7.000 Για
καθορισμό του ετήσιου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό
εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ατομικού εισοδήματος του υποψηφίου, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό
των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σοβαρό οικονομικό πρόβλημα θεωρείται ότι
υπάρχει όταν το ετήσιο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του/της υποψηφίου/ιας δεν υπερβαίνει,
για την υποκατηγορία A.6 τις €9.000 και για τις υποκατηγορίες A.3 τις €8.000.
Για καθορισμό του ετήσιου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο
οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ατομικού εισοδήματος του υποψηφίου, το οποίο διαιρείται με
τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Εξαρτώμενα μέλη είναι τα μέλη της οικογένειας, δηλ. οι γονείς,
ο υποψήφιος και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένεια τους και δεν έχουν υπερβεί
το 18◦ έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο
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εξωτερικό, ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος, ως
εξαρτώμενα άτομα λογίζονται ο υποψήφιος, ο/η σύζυγος του υποψηφίου και τυχόν εξαρτώμενα τέκνο.
(3) Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν αυτό επιβεβαιώνεται με βεβαίωση του Τμήματος
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, που αναφέρει ότι η οικογένεια παρακολουθείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας μέχρι και τον μήνα Μαίο του έτους υποβολής της αίτησης.

Β. Κύπριοι υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίες (συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής)
ή άλλα σοβαρά προβλήματα (μέχρι 6%)
Β.1 Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας,
όπως σοβαρό ψυχολογικό/ψυχιατρικό πρόβλημα, τετραπληγία, παραπληγία, αναπηρία, θαλασσαιμία,
τύφλωση ή σοβαρό πρόβλημα όρασης (άτομα των οποίων η οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει
τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό έστω και με διορθωτικούς φακούς), κώφωση ή σοβαρό πρόβλημα ακοής
(τουλάχιστο 60dB απώλειας στο καλύτερο αυτί), των οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται
από το Ιατροσυμβούλιο των Πανεπιστημίων. Σε περιπτώσεις υποψηφίων με ψυχολογικά/ψυχιατρικά
προβλήματα, η ύπαρξη και η σοβαρότητα των προβλημάτων τεκμηριώνεται με την προσκόμιση έκθεσης
αξιολόγησης και διάγνωσης από ειδικό.
Β.2 Υποψήφιοι με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες των οποίων η σοβαρότητα του προβλήματος
τεκμηριώνεται με την προσκόμιση έκθεσης αξιολόγησης και διάγνωσης του προβλήματος από ειδικό.
Β.3 Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια υποψηφίου,
θάνατος συγγενών 1ου βαθμού), των οποίων η σοβαρότητα της ασθένειας και ο βαθμός που πιθανόν
επηρέασε την απόδοση του υποψηφίου επιβεβαιώνεται με την προσκόμιση έκθεσης αξιολόγησης και
διάγνωσης του προβλήματος από ειδικό.
Β.4 Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (μέχρι και
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Επεξηγήσεις:
(4) Σοβαρό ψυχολογικό /ψυχιατρικό πρόβλημα/σύνδρομο πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη έκθεση από
εγγεγραμμένο ψυχίατρο ή ψυχολόγο. (5) Σοβαρό μαθησιακό πρόβλημα πρέπει να πιστοποιείται με έκθεση
εγγεγραμμένου σχολικού/ εκπαιδευτικού/κλινικού ψυχολόγου ή άλλου ειδικού για ειδική
εκπαίδευση/μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να εξασφαλιστεί:
⚫ από το φάκελο στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ
⚫ από αξιολόγηση στην Υπηρείσα Ψυχικής Υγείας
⚫ από ιδιώτη εγγεγραμμένο σχολικό/εκπαιδευτικό ή/και κλινικό ψυχολόγο
Γ. Κύπριοι υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών (μέχρι 3%)
Γ.1 Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων
Γ.2 Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους
εισδοχής.
Γ.3 Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου ή στις τέχνες σύμφωνα με κριτήρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού ή στο σκάκι σύμφωνα με κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τη Σύγκλητο.
Γ.4 Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου.
Σημείωση: Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τη δική του διαδικασία υποβολής αίτησης την οποία πρέπει να
ακολουθήσετε. Συμβουλευτείτε τις ανάλογες οδηγίες συμπλήρωσής της.
Πανεπιστήμιο Κύπρου:
http://www.ucy.ac.cy Πατήστε: Σπουδές- Προπτυχιακές Σπουδές-Ανακοινώσεις
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου:
https://www.cut.ac.cy/studies/admissions/bachelor-programmes-admissions/special-categories/
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ΕΝΤΥΠΟ 2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (22 456433 – www.cyscholarships.gov.cy ) – Οι
υποτροφίες προκηρύσσονται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, με
ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καταχώρηση στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ
Κύπρου. Προσφέρονται: 1) Υποτροφίες/ Βοηθήματα από Ξένες Κυβερνήσεις, Διεθνείς
Οργανισμούς, Ιδρύματα και Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, 2) Υποτροφίες που
χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση, 3) Υποτροφίες για σπουδές στη Γαλλία,
4) Σπουδαστικά βοηθήματα σε δικαιούχους παθόντες. Μπορείτε να προμηθευτείτε την
αίτηση από την Επαρχιακή Διοίκηση, ή από τα Γραφεία Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη
ή από τα Γραφεία του ΙΚΥ Κύπρου ή από την ιστοσελίδα του ΙΚΥ Κύπρου.
2. Ίδρυμα υποτροφιών Ελένης Θ. Σαββίδου (22 423026, 99 631737) – για όσους κατάγονται
οι ίδιοι είτε ένας από τους γονείς τους από το Λευκόνοικο.
3. Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (22 468350 – www.kentrikosforeas.org.cy)
– για πρόσφυγες με τίτλους ιδιοκτησίας κατεχόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας.
4. Ταμείο Υποτροφιών Παγκύπριας Πορείας Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ (22
668165, 22 664427) Υποτροφίες για σπουδές στην Κύπρο, Ελλάδα και χώρες του
εξωτερικού. Απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων: Εξασφάλιση θέσης στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή άλλης χώρας του εξωτερικού όπου
δεν καταβάλλονται δίδακτρα και γενικός βαθμός απολυτηρίου 17,5/10.
5. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (25 848100) – για φοίτηση στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού

της

Ελλάδας.

Οι

υποψήφιοι

παρακάθονται

σε

γραπτές

εξετάσεις.

www.shipping.gov.cy
6. IΔPYMA ΠANAΓIΩTH KAI EΛΛHΣ MAΛΛH «H ΠANAΓIA THΣ ΛYΣHΣ» (22316941, 99465109)
Το ίδρυμα προσφέρει υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που κατάγονται
από τη Λύση, με χαμηλό κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα.
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7. IΔPYMA APTEMIΣIAΣ ΠANAΓIΩTOY (22884900) Απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων:
εξασφάλιση θέσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, γενικός βαθμός
απολυτηρίου 18/20 και ανεπάρκεια οικονομικών μέσων.
8. IΔPYMA KYPIAKHΣ ΘOYΠA (22462951, 99542078) Απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ
άλλων: εξασφάλιση θέσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.
9. ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (22431385) Απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων:
εξασφάλιση θέσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή της Ελλάδας, ελάχιστη γενική
βαθμολογία άριστα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €25000.
10. Υποτροφίες Σχολικής Εφορείας Κερύνειας - Κληροδότημα Γεώργιου Τσίμον (22818040)
Απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων: Καταγωγή από την πόλη της Κερύνειας,
εξασφάλιση θέσης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού, ανεπάρκεια
οικονομικών μέσων και ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου.
11. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεων Στέγης (22503333) Πληροφορίες για Σπουδαστικά Δάνεια.
12. Υποτροφίες Χριστάκη και Μαρίς Παπαδοπούλου του Ροταριανού Ομίλου Αμμοχώστου
(www.rotaryfamagusta.org) - Προσφέρει υποτροφίες για Πανεπιστήμια της Κύπρου,
Ελλάδας, άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και της Αμερικής, σε παιδιά των οποίων οι γονείς είναι
πρόσφυγες από την πόλη και επαρχία Αμμοχώστου, έχουν οικονομική ανεπάρκεια ή είναι
παιδιά παθόντων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Τελευταία μέρα
υποβολής αιτήσεων 8 Ιουλίου 2022.
13. Ιδρύματα που υπάγονται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου (Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Κώστας

Κελογρηγόρης-

22554635)

www.churchofcyprus.org.cy

Oι

υποτροφίες

προκηρύσσονται και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας. Οι αιτήσεις γίνονται
συνήθως από 1-30 Σεπτεμβρίου.

Για πληροφορίες για τις Κρατικές Χορηγίες και το Φοιτητικό Πακέτο αποταθείτε στο Κέντρο
Εξυπηρετήσεως του Πολίτη.
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Έντυπο 3
ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
University of Bath

Birkbeck-University of London

University of Bolton

Brunel University London

University of Exeter

Guildhall School of Music and Drama
King’s College London

University of Lincoln

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για τους άρρενες υποψήφιους
που ανέβαλαν την έναρξη των σπουδών
τους λόγω στρατιωτικής θητείας (χωρίς
όμως τη δυνατότητα για φοιτητικό δάνειο
από τη βρετανική κυβέρνηση)
Παραχώρηση υποτροφιών για να
διατηρηθεί το ίδιο ύψος διδάκτρων με
τους Βρετανούς φοιτητές στους άρρενες
υποψήφιους που ανέβαλαν την έναρξη
των σπουδών τους λόγω στρατιωτικής
θητείας (χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση
με την κυπριακή κυβέρνηση για
θεσμοθέτηση επίσημου πλαισίου για τις
εν λόγω υποτροφίες)
Παραχώρηση υποτροφιών “Cyprus
Minister of Education Scholarship” και
“Captain Nikolaos Katountas Memorial
Scholarship” για μειωμένα δίδακτρα κατά
25% (ισοδυναμεί με το ίδιο ύψος
διδάκτρων με τους Βρετανούς φοιτητές)
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι
υποτροφίες θα παραχωρούνται σε μέχρι
και 250 φοιτητές/-τριες από την Κύπρο.
Παραχώρηση υποτροφιών σε ντόπιους,
Ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές (όχι
κάτι συγκεκριμένο για την Κύπρο)
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για όσους έχουν ήδη
εξασφαλίσει προσφορά θέσης και
ανέστειλαν τη φοίτηση για το 2021 λόγω
της υποχρεωτικής θητείας (χωρίς όμως τη
δυνατότητα για φοιτητικό δάνειο από τη
βρετανική κυβέρνηση). Όσοι δεν έχουν
εξασφαλίσει προσφορά θέσης θα
εξεταστούν κατά περίπτωση.
Παραχώρηση υποτροφιών σε διεθνείς
φοιτητές (όχι κάτι συγκεκριμένο για την
Κύπρο)
Ετοιμότητα να συζητήσει με την κυπριακή
κυβέρνηση ή κάποιο χρηματοδοτικό
οργανισμό τη θεσμοθέτηση πλαισίου
υποτροφιών για φοιτητές/-τριες από την
Κύπρο.
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για τους άρρενες υποψήφιους
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Nottingham Trent University

Queen Margaret University

Royal Holloway-University of London

Sheffield Hallam University

University of St Andrews

University of Stirling

University of Bedfordshire

University of Buckingham

University of Essex

University of Kent

University of Leeds

που ανέβαλαν την έναρξη των σπουδών
τους λόγω στρατιωτικής θητείας
Παραχώρηση υποτροφιών για μειωμένα
δίδακτρα σε διεθνείς φοιτητές (όχι μόνο
για την Κύπρο)
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για τους άρρενες υποψήφιους
που ανέβαλαν την έναρξη των σπουδών
τους λόγω στρατιωτικής θητείας
Μείωση διδάκτρων για να διατηρηθεί το
ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές, για όσους φοιτητές από την ΕΕ
θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους το 2021.
Για το 2022 δεν έχει καθοριστεί ακόμη.
Πιθανή παραχώρηση υποτροφίας, για
όσους έχουν ήδη εξασφαλίσει προσφορά
θέσης και ανέστειλαν τη φοίτηση για το
2021 (μέχρι τον Αύγουστο του 2020 δεν
είχε καθοριστεί το ύψος της υποτροφίας)
Παραχώρηση υποτροφιών σε διεθνείς
φοιτητές (όχι κάτι συγκεκριμένο για την
Κύπρο)
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για τους άρρενες υποψήφιους
που ανέβαλαν την έναρξη των σπουδών
τους λόγω στρατιωτικής θητείας
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για τους άρρενες υποψήφιους
που ανέβαλαν την έναρξη των σπουδών
τους λόγω στρατιωτικής θητείας, αλλά
υπό προϋποθέσεις, δηλ. να έχουν
αποδεχθεί τη θέση που τους
προσφέρθηκε και να πληρώσουν, μέχρι
το τέλος Οκτωβρίου 2020, το 50% των
διδάκτρων για τον επόμενο χρόνο
Διατήρηση ιδίου ύψους διδάκτρων με
τους Βρετανούς φοιτητές για όλους τους
φοιτητές από την ΕΕ (τον Αύγουστο του
2020 αναμενόταν η τελική έγκριση από
την αρμόδια επιτροπή)
Θετική πρόθεση έναντι των υποψηφίων
που ανέβαλαν την έναρξη των σπουδών
τους λόγω στρατιωτικής θητείας. &
Παραχώρηση υποτροφιών για μειωμένα
δίδακτρα (κατά £5000) σε προπτυχιακούς
φοιτητές από την ΕΕ που θα ξεκινήσουν
τις σπουδές τους το 2021-2022.
Παραχώρηση υποτροφιών για να
διατηρηθεί το ίδιο ύψος διδάκτρων με
τους Βρετανούς φοιτητές σε όλες και
όλους τους νέους από την ΕΕ που έχουν
υποχρέωση να υπηρετήσουν στην
πατρίδα τους κατά το ακαδημαϊκό έτος
2020 και προτίθενται να ξεκινήσουν τις
σπουδές τους το 2021.
Παραχώρηση υποτροφιών για μειωμένα
δίδακτρα σε διεθνείς/ευρωπαίους
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University of Liverpool

University of Reading

University of Sheffield

University of Leicester

University of Suffolk

University of Warwick

York St John University

University of York

Middlesex University

φοιτητές (όχι κάτι συγκεκριμένο για την
Κύπρο)
Yπό εξέταση η παραχώρηση υποτροφιών
για μειωμένα δίδακτρα σε φοιτητές από
την ΕΕ (όχι μόνο για την Κύπρο)
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για τους άρρενες υποψήφιους
που ανέβαλαν κατά ένα χρόνο την έναρξη
των σπουδών τους λόγω στρατιωτικής
θητείας
Παραχώρηση υποτροφιών σε διεθνείς
φοιτητές (όχι κάτι συγκεκριμένο για την
Κύπρο)
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για όλους τους φοιτητές από την
ΕΕ που θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους
το 2021-2022
Παραχώρηση υποτροφιών για μειωμένα
δίδακτρα μέχρι και στο ίδιο ύψος
διδάκτρων με τους Βρετανούς φοιτητές σε
φοιτητές από την ΕΕ (όχι μόνο για την
Κύπρο)
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για τους Κύπριους άρρενες
υποψήφιους που έχουν αιτηθεί το 2020
για εισδοχή το 2021 στο πανεπιστήμιο
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για όλους τους φοιτητές από την
ΕΕ που θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους
το 2021-2022
Ίδιο ύψος διδάκτρων με τους Βρετανούς
φοιτητές για όλους τους φοιτητές από την
ΕΕ που έχουν ήδη εξασφαλίσει
προσφορά θέσης για το 2020 και
ανέστειλαν τη φοίτηση για το 2021
Παραχώρηση υποτροφιών για μειωμένα
δίδακτρα σε φοιτητές από την ΕΕ (υπό
μελέτη αν θα διατηρηθεί το ίδιο ύψος
διδάκτρων με τους Βρετανούς φοιτητές
για το 2021)

Συλλογή δεδομένων: 03.2021
ΑΦ/ΓΕΔΥ
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