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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κάθε χρόνο πολλοί/πολλές μαθητές/μαθήτριές μας, καθώς και απόφοιτοι/
απόφοιτες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για εξασφάλιση υποτροφίας για σπουδές
σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα πανεπιστημιακού κυρίως επιπέδου. Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), ανταποκρινόμενη στο αίτημά τους για σχετική ενημέρωση, εκδίδει το βιβλίο Υποτροφίες για
Μεταλυκειακές Σπουδές.
Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο, αφού περιλαμβάνει
συγκεντρωμένες τις σχετικές πληροφορίες, απαλλάσσοντας έτσι τους/τις
ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες από αποσπασματική διερεύνηση σε θέματα υποτροφιών και χορηγιών.
Ευχαριστώ όλους/όλες όσοι/όσες συνέβαλαν στην ετοιμασία και συλλογή
του υλικού και κυρίως τους φορείς των υποτροφιών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν
πρόθυμα στην πρόσκληση της ΥΣΕΑ για συμπερίληψή τους στην έκδοση.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έκδοση ενός εγχειριδίου για την παροχή όλων των πληροφοριών για τις
υποτροφίες και τα βοηθήματα για μεταλυκειακές σπουδές, που χορηγούνται
από διάφορους φορείς που λειτουργούν ή εκπροσωπούνται στην Κύπρο
προσφέρει στους/στις τελειόφοιτους/τελειόφοιτες και αποφοίτους/απόφοιτες των Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης πολύτιμη βοήθεια στη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των σπουδών τους.
Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει όλους εκείνους τους φορείς οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση της ΥΣΕΑ και οι οποίοι, συμπλήρωσαν
σχετικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες. Οι τομείς αναφοράς των συγκεκριμένων πληροφοριών
καλύπτουν όλο το εύρος των απαιτούμενων πληροφοριών και είναι οι ίδιοι για
τον κάθε ένα φορέα. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η κύρια αναφορά εδράζεται
κυρίως σε φορείς που προσφέρουν υποτροφίες και βοηθήματα σε σπουδές
Προπτυχιακού επιπέδου και λιγότερο σε σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου
(Μάστερ και Διδακτορικό). Επισημαίνεται επίσης ότι τα δημόσια και ιδιωτικά
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τόσο της Κύπρου όσο και των άλλων χωρών
προσφέρουν υποτροφίες/χορηγίες και γενικά βοηθήματα.
Καταληκτικά, ευελπιστούμε ότι μέσα από τη συγκεκριμένη έκδοση οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα μπορούν να αντλούν όλες τις απαιτούμενες γι’
αυτούς/αυτές πληροφορίες. Παράλληλα, προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι/
ενδιαφερόμενες να επικοινωνούν και οι ίδιοι/ίδιες με τους υπό αναφορά φορείς
ή με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για περισσότερες διευκρινιστικές πληροφορίες.
Ευχαριστούμε όλους εκείνους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ΥΣΕΑ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην έκδοση του παρόντος
εγχειριδίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Κανονισμοί Ταμείου Υποτροφιών Δήμου Κάτω Πολεμιδιών
Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		 Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών
2. Ονομασία Φορέα:
		 Δήμος Κάτω Πολεμιδιών
3. Διεύθυνση Φορέα:
		 Παναγίας Ευαγγελίστριας 128,
		 4156 Κάτω Πολεμίδια
4. Τηλέφωνο Φορέα:
		25821382
5. Τηλεομοιότυπο Φορέα:
		25395632
6. Γενικές πληροφορίες:
		Το Ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών διαχειρίζεται η
Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Υποτροφιών του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, η οποία αποτελείται από τον εκάστοτε Δήμαρχο και τα Μέλη
της Διαχειριστικής Επιτροπής του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, μαζί με
τετραμελή Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν ο εκάστοτε Διευθυντής
του Λυκείου Πολεμιδιών και Εκπρόσωπος του Επαρχιακού Γραφείου

12

Ευημερίας Λεμεσού. Επίσης, στην επιτροπή συμμετέχουν ο εκάστοτε
Δημοτικός Γραμματέας και ο Δημοτικός Ταμίας του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Β. Στοιχεία Υποτροφίας
1. Τίτλος υποτροφίας:
		 Υποτροφία του Ταμείου Υποτροφιών του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών
2. Αριθμός υποτροφιών που προκηρύσσονται:
		 Ο αριθμός αυτός δεν είναι σταθερός
3. Συχνότητα προκήρυξης:
		Κάθε χρόνο
4. Διάρκεια υποτροφίας:
		Ετήσια
5. Χρηματικό χορήγημα:
		 €350 - €1.200 για σπουδές στην Κύπρο και στο εξωτερικό
Σημείωση:
Η υποτροφία δεν περιλαμβάνει εκμάθηση της γλώσσας διδασκαλίας.

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες
1.
		
2.
		
3.
		

Κλάδοι σπουδών:
Όλοι οι κλάδοι σπουδών
Προσόντα που αποκτώνται:
Πρώτο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (Πτυχίο)
Χώρα σπουδών:
Κύπρος, Ελλάδα και άλλες χώρες

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1. Κυπριακή υπηκοότητα
2.	Δημότης Κάτω Πολεμιδιών ή κάτοικος Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών
(με φοίτηση στα σχολεία που υπάγονται στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών)
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3. Διαγωγή κοσμιοτάτη
4. Λευκό ποινικό μητρώο
5. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την υποβολή της
		 αίτησης ή απαλλαγή ή αναστολή
6.	Εξασφάλιση θέσης στα Πανεπιστήμια, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας
7.	Οι περιορισμοί στην ηλικία του/της αιτητή/αιτήτριας καθορίζονται
από την παραχωρούσα Αρχή
8.	Ανώτατο όριο εισοδήματος της οικογένειας €15.000 (πατέρας - μητέρα).
Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω, εξαρτώμενα),
το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €854 για κάθε παιδί. Σε περίπτωση
ορφανών παιδιών, το ανώτατο όριο εισοδήματος της οικογένειας
ανέρχεται στις €17.000
9.	Για αιτητές/αιτήτριες που είναι ήδη φοιτητές/φοιτήτριες θα λαμβάνεται
υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση
10. Η φοίτηση να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ αποστάσεως

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή
1. Eιδικός τύπος αίτησης
		 Διεύθυνση και Τηλέφωνο διάθεσης εντύπων:
		 Παναγίας Eυαγγελιστρίας 128,
		 4156 Kάτω Πολεμίδια, Λεμεσός
		 Τηλέφωνο: 25821382 , Τηλεομιότυπο: 25395632
2. Απολυτήριο Δημόσιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως
4.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης από τον/την αιτητή/αιτήτρια στα Πανεπιστήμια, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης
χώρας
5.	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής
ή αναστολής, όπως καθορίζει η παράγραφος Δ5
6.	Πιστοποιητικό για την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές
υποχρεώσεις της οικογένειας του/της αιτητή/αιτήτριας (Έντυπο Φόρου Eισοδήματος, Bεβαίωση E.Πρ.190/95, Ασφαλιστικό λογαριασμό, Έντυπο μισθοδοσίας, Επιδόματα, Συντάξεις)
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7. Πιστοποιητικό ακαδημαϊκής επίδοσης για φοιτητές/φοιτήτριες
8. Ένορκη δήλωση από το Eπαρχιακό Δικαστήριο
9. Υπεύθυνη δήλωση αιτητή/αιτήτριας
Σημειώσεις:
Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει:
α. Να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση.
β. Να είναι πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα.
γ.	Να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένα στην αγγλική, όταν
αυτό είναι αναγκαίο.
Οι αιτήσεις που δεν θα είναι σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία που ζητούνται, δεν
θα λαμβάνονται υπόψη.

ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1.
		
2.
		
		
3.
		

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
Κάθε Σεπτέμβριο - Οκτώβριο
Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
Παναγίας Ευαγγελίστριας 128,
4156 Κάτω Πολεμίδια
Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
Ταχυδρομικώς ή με το χέρι

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
		Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Υποτροφιών του Δήμου Κάτω
Πολεμιδιών

Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
1. Τρόπος επιλογής υποτρόφων:
		Μελέτη των αιτήσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών για τους/τις
αιτητές/αιτήτριες από υπηρεσίες, φορείς και άτομα
2. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων:
		 α.	Να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα που
καθορίστηκαν
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β.	Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων για σπουδές [ανώτατο όριο εισοδήματος της οικογένειας €15.000 (πατέρας-μητέρα)]
			Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω, εξαρτώμενα), το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €854 για κάθε παιδί.
			Σε περίπτωση ορφανών παιδιών, το ανώτατο όριο εισοδήματος
της οικογένειας αυξάνεται στις €17.000
		γ. Εξαίρετο ήθος.
		

Σημείωση:
Προτεραιότητα δίνεται ανάλογα με την επίδοση, το ήθος και τον βαθμό απορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 25821382 (εσωτ.1).
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣΗ, ΛΕΜΥΘΟΥ

Για αποφοίτους/απόφοιτες της Εμπορικής Σχολής Μιτσή, Λεμύθου
Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		 Διαχειριστικό Συμβούλιο Εμπορικής Σχολής Μιτσή, Λεμύθου
2. Ονομασία Φορέα:
		Διαχειριστικό Συμβούλιο Εμπορικής Σχολής Μιτσή
3. Διεύθυνση Φορέα:
		 Τ.Κ. 21692, 1512 Λευκωσία
4. Τηλέφωνο Φορέα:
		22751321

Β. Στοιχεία Yποτροφίας
1. Τίτλος υποτροφίας:
		 Yποτροφίες Διαχειριστικού Συμβουλίου Εμπορικής Σχολής Μιτσή,
		Λεμύθου
2. Αριθμός υποτροφιών που προκηρύσσονται:
		Χορηγείται σε όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες που αποφοιτούν
από την Εμπορική Σχολή Μιτσή και συναρτάται με την επίδοση των
μαθητών/μαθητριών βάσει Σχεδίου του Διαχειριστικού Συμβουλίου, καθώς και με τα χρόνια φοίτησής τους στην Εμπορική Σχολή Μιτσή
3. Συχνότητα προκήρυξης:
		Κάθε χρόνο
4. Διάρκεια υποτροφίας:
		Για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές για την απόκτηση πρώτου πτυχίου
(Degree) ή πρώτου διπλώματος ή πρώτου πιστοποιητικού

18

5. Χρηματικό χορήγημα:
Ακαδημαϊκό
Έτος 2021-22
Δικαιούχοι

Βαθμολογία
βάσει Σχεδίου
Υποτροφιών

1ος
Με άριστη επίδοση
στο Απολυτήριο

2ος
Με άριστη επίδοση
στο Απολυτήριο

3ος
Με άριστη επίδοση
στο Απολυτήριο

Απόφοιτοι/Απόφοιτες
Σχολής
Μιτσή
Λεμύθου

Στους απόφοιτους
μαθητές/μαθήτριες
που δεν έχουν
επωφεληθεί από
τα Μίτσεια Βραβεία
και με επίδοση
Απολυτηρίου
ΑΡΙΣΤΑ με βαθμό
18.50 - 20.00
Στους απόφοιτους
μαθητές/μαθήτριες
που δεν έχουν
επωφεληθεί από
τα Μίτσεια Βραβεία
και με επίδοση
Απολυτηρίου
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
με βαθμό
15.50 - 18.49
Στους απόφοιτους
μαθητές/μαθήτριες
που δεν έχουν
επωφεληθεί από τα
Μίτσεια Βραβεία
και με επίδοση
Απολυτηρίου
ΚΑΛΑ και ΣΧΕΔΟΝ
ΚΑΛΑ με βαθμό
9.50 - 15.49
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Ποσό

Κατηγορία

€10000

Μίτσεια
Βραβεία

€8000

Μίτσεια
Βραβεία

€6000

Μίτσεια
Βραβεία

€4500

€3500

€3000

Χορηγία

Χορηγία

Χορηγία

Υ ΠΟ Τ Ρ Ο ΦΙ Ε Σ

Ακαδημαϊκό
Έτος 2022-23
Σχόλια

Προσθήκες/
Αλλαγές
Το ποσό των 10000
παραμένει ως έχει

Τα ποσά αυτά
δίνονται σε
μαθητές/
μαθήτριες που
αποφοιτούν
από τη Σχολή
και φοιτούν
για πέντε (5)
και έξι (6) χρόνια
στη Σχολή.
Οι μαθητές/
μαθήτριες
που φοιτούν
τρία (3)
και τέσσερα (4)
χρόνια
δικαιούνται
τα 2/3
των πιο πάνω
ποσών
και οι μαθητές/
μαθήτριες
που φοιτούν
ένα (1)
ή δύο (2) χρόνια
δικαιούνται
το 1/3
των πιο πάνω
ποσών.

Γ ΙΑ

Το ποσό των 8000
παραμένει ως έχει
Το ποσό των 6000
παραμένει ως έχει

Το ποσό μειώνεται
σε 4000.
Τα υπόλοιπα
παραμένουν
ως έχουν.

Το ποσό μειώνεται
σε 3000.
Τα υπόλοιπα
παραμένουν
ως έχουν.

Το ποσό μειώνεται
σε 2000 και η
απαιτούμενη
βαθμολογία
διαφοροποιείται σε
13.00 - 15.49

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣ Η ΛΕΜΥΘΟΥ

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες
	Όλα τα προγράμματα σπουδών Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ.

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1.	Εξασφάλιση θέσης ή/και εγγραφή σε τριτοβάθμια σχολή το αργότερο
μέσα σε δύο ακαδημαϊκά χρόνια από τον χρόνο αποφοίτησης από τη
Σχολή Μιτσή. Για τα αγόρια που υπηρετούν τη θητεία τους στην
Εθνική Φρουρά το δικαίωμα μεταφέρεται μετά τη λήξη της στρατιωτικής τους θητείας
2. Απόφοιτοι/απόφοιτες Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Απολυτήριο Εμπορικής Σχολής Μιτσή, Λεμύθου
2.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Ανώτερο/Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού

ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1.
		
2.
		
3.
		

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
Ιούλιος - Σεπτέμβριος
Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
Εμπορική Σχολή Μιτσή, Λεμύθου
Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
Ταχυδρομικώς ή με το χέρι

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
		Διαχειριστικό Συμβούλιο

Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
Απόφοιτος/Απόφοιτη Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου

Θ. Yποχρεώσεις / Δεσμεύσεις / Δικαιώματα υποτρόφων
Βάσει κανονισμών Υποτροφιών
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Ι. Άλλα στοιχεία
1.
		
2.
		
		
		

Στατιστικά στοιχεία:
Yποβάλλονται περίπου δεκαπέντε (15) αιτήσεις τον χρόνο
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται τον Ιούνιο απευθείας στην Τελετή
Αποφοίτησης και βασίζονται στην απόδοση των τελειόφοιτων στις
ενιαίες εξετάσεις βάσει των πιο κάτω κριτηρίων και βαρύτητας:

		1.	50% του Μέσου Όρου των μαθημάτων Kατεύθυνσης (Παγκύπριες
Εξετάσεις)
		2. 25% Βαθμού Νέων Ελληνικών (Παγκύπριες Εξετάσεις)
		 3.	25% του Μέσου Όρου των υπολοίπων μαθημάτων Απολυτηρίου με
εξαίρεση τα πιο πάνω μαθήματα που αναφέρονται στην παράγραφο
1 και 2.
3. Eρμηνεία των Kανονισμών Λειτουργίας:
		Όλοι οι Kανονισμοί Λειτουργίας της υποτροφίας ερμηνεύονται τελεσίδικα μόνο από το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Eμπορικής Σχολής
Mιτσή Λεμύθου.
4.	Δικαίωμα κατάργησης της υποτροφίας ή τροποποίησης των Kανονισμών
Λειτουργίας:
		Tο Διαχειριστικό Συμβούλιο της Eμπορικής Σχολή Mιτσή Λεμύθου διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την υποτροφία ή να τροποποιήσει τους
πιο πάνω Kανονισμούς Λειτουργίας, οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο,
έχοντας υπόψη την όλη λειτουργία και τις ανάγκες της Σχολής.
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Για αποφοίτους/απόφοιτες των Λυκείων της εκπαιδευτικής περιφέρειας της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας
Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού και Φορέα:
		 Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
2. Διεύθυνση Φορέα:
		 Αιγέως και Λυσίππου,
		Παλουριώτισσα,
		1035 Λευκωσία
3. Τηλέφωνο Φορέα:
		22459722

Β. Στοιχεία υποτροφίας
1. Τίτλος υποτροφίας:
		 Υποτροφίες Σχολικής Εφορείας
2. Αριθμός υποτροφιών που προκηρύσσονται:
		Δεν είναι σταθερός. Αποφασίζει η Σχολική Εφορεία πότε θα προκηρύξει
τις υποτροφίες, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα
3. Συχνότητα προκήρυξης:
		 Δεν είναι σταθερή
4. Διάρκεια υποτροφίας:
		Όση η κανονική διάρκεια σπουδών, νοουμένου ότι οι υπότροφοι περνούν
τα μαθήματά τους
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5. Χρηματικό χορήγημα:
		Το ποσό της υποτροφίας θα καθορίζεται σύμφωνα με το ποσό των Κρατικών Υποτροφιών και ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα
των Κληροδοτημάτων ή τις οικονομικές ανάγκες του/της υποτρόφου.

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες
1. Κλάδοι σπουδών:
		Οποιοσδήποτε κλάδος
2. Προσόντα που αποκτώνται:
		 Πρώτο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
3. Χώρα σπουδών:
		 Ελλάδα, Κύπρος, Ευρώπη και Η.Π.Α.
4. Διάρκεια σπουδών:
		Όση η κανονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, νοουμένου ότι πέτυχαν στις εξετάσεις.

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1. Κυπριακή υπηκοότητα
2. Ελληνική εθνικότητα
3. Ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου 17/20
4. Διαγωγή κοσμιοτάτη
5.	Eκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την έναρξη της
υποτροφίας
6. Λευκό ποινικό μητρώο
7.	Οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει να είναι απόφοιτοι/απόφοιτες των τριών τελευταίων χρόνων από την ημερομηνία προκήρυξης των Υποτροφιών
8.	Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων (ανώτατο εισόδημα οικογένειας €40.000
επιπλέον €1.700 για κάθε παιδί πέραν του/της αιτητή/αιτήτριας)
9.	Εξασφάλιση θέσης σε Ανώτερο/Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της
Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο TE.ΠA.K., σε Ευρώπη και
Η.Π.Α. ή έχουν εγγραφεί σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου
10. Απολυτήριο Λυκείου
11. Λαμβάνονται υπόψη διακρίσεις και βραβεία
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12.	Δεν μπορούν να θεωρηθούν υποψήφιοι/υποψήφιες για υποτροφία
πρόσωπα που φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο
13.	Οι αιτητές/αιτήτριες δεν πρέπει να τυγχάνουν υποτροφίας από άλλον
φορέα.

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Ειδικό έντυπο αίτησης
		 Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας,
Αιγέως και Λυσίππου,
Παλουριώτισσα, 1035 Λευκωσία, Τηλέφωνο: 22459705
Ιστοσελίδα: www.eeel.org.cy
2. Απολυτήριο Δημόσιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
3. 	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Ανώτερο/Ανώτατο Εκπαιδευτικό
		 Ίδρυμα της Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο TE.ΠA.K.
4. Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στην Κύπρο
5. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων
6. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου
7. Αποδεικτικά στοιχεία οποιωνδήποτε οικονομικών υποχρεώσεων 		δανείων
8. Πιστοποιητικά επιτυχίας σε εξετάσεις (π.χ. L.C.C.I., S.A.T., G.C.E.),
		τα οποία έχει εξασφαλίσει ο/η αιτητής/αιτήτρια και τυχόν βραβεία
κατά την αποφοίτησή του/της

ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1.
		
2.
		
3.
		

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
Αιγέως και Λυσίππου, Παλουριώτισσα, 1035 Λευκωσία
Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
Με το χέρι

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
		 Η Ολομέλεια της Εφορείας Eλληνικών Eκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
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Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
1. Τρόπος επιλογής υποτρόφων:
		Η Εφορεία, αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις αιτήσεις
των υποψηφίων, μπορεί, εάν κρίνει αναγκαίο, να καλέσει σε συνεντεύξεις
τους/τις υποψηφίους/υποψήφιες για την τελική επιλογή των υποτρόφων.
2. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων:
		α. Βαθμός απολυτηρίου Λυκείου
		β.	Βαθμολογία εξασφάλισης θέσης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
της Ελλάδας ή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο TE.ΠA.K.
		γ. Οικονομική κατάσταση
		δ. Ήθος

Θ. Υποχρεώσεις / Δεσμεύσεις / Δικαιώματα υποτρόφων
1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι υπότροφοι:
		α.	Πρέπει να έχουν ικανοποιητική επίδοση και να μη μεταφέρουν πέραν
των τριών μαθημάτων
		β.	Πρέπει να ενημερώνουν τον φορέα για την ακαδημαϊκή τους επίδοση μετά το τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς και να προσκομίζουν
βεβαίωση εγγράφων (επίδοση και ανανέωση εγγραφής εκπαιδευτικού ιδρύματος).

Ι. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		 Συνήθως, υποβάλλονται δεκαπέντε (15) - είκοσι (20) αιτήσεις ετησίως.
2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
		Ανακοινώνονται γραπτώς σε αυτούς/αυτές που έχουν επιλεγεί τον Νοέμβριο.
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Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Φορέα:
		 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
2. Διεύθυνση Φορέα:
		 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
		 Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος Όροφος, 1065 Λευκωσία
		 ή Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία
3. Επικοινωνία:
		Τηλέφωνο: 22456433
		Τηλεομοιότυπο: 22673910
		 Ε-mail: info@ikyk.mof.gov.cy
		Ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy
4.		 Γενικές Πληροφορίες:
		(α) Θεσμικό πλαίσιο
			 •	Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση
και Λειτουργία) Νόμος του 2006 (Ν.154(Ι)/2006)
			 •	Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί)
Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 208/2007).
		 (β) Αρμοδιότητες
			Το Ίδρυμα είναι Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ο σκοπός
του είναι η συμβολή του στην ενίσχυση των Γραμμάτων, των Επιστημών και των Τεχνών στη Δημοκρατία με την ετοιμασία, την
προώθηση και την υλοποίηση ενός ενιαίου προγράμματος υπο-
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τροφιών, που βασίζεται στους εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στόχους της Δημοκρατίας.
			Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα ετοιμάζει και εφαρμόζει επιμέρους προγράμματα υποτροφιών, τα οποία περιλαμβάνουν
υποτροφίες που χορηγεί είτε το ίδιο το Ίδρυμα είτε οποιαδήποτε
Παραχωρούσα Αρχή (ήτοι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων, περιλαμβανομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας, των
κυβερνήσεων ξένων χωρών, διεθνών οργανισμών, αρχών ή ιδρυμάτων του εσωτερικού ή εξωτερικού, το οποίο προσφέρει υποτροφίες
μέσω του μηχανισμού επιλογής υποτρόφων του Ιδρύματος).
5. Προγράμματα Υποτροφιών
		 I.	Το Ίδρυμα προβαίνει ετησίως στην προκήρυξη και παραχώρηση
αριθμού κρατικών υποτροφιών σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και σε πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την πραγματοποίηση σπουδών:
			
			

(α)	Πτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σε Πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού.
(β)	Πτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από
την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και παρέχονται μέσω του
Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού, Campus France, αρμόδιου φορέα για την προώθηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Γαλλία.

		 II. Άλλες Υποτροφίες
			 Το Ίδρυμα επιλαμβάνεται όλων των υποτροφιών που προσφέρονται σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας από Ξένες Κυβερνήσεις, Διεθνείς Οργανισμούς, Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή
εξειδικευμένες σπουδές (π.χ. έρευνα, εκμάθηση γλώσσας κ.λπ.).
			Στις περιπτώσεις αυτές, τα προσόντα, το περιεχόμενο των σπου-
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δών και γενικά όλα τα στοιχεία σχετικά με την υποτροφία, καθορίζονται από την εκάστοτε Παραχωρούσα Αρχή.
6. Αξία κρατικής υποτροφίας
		(α) Πτυχιακές σπουδές: €3.000/έτος
		(β) Μεταπτυχιακές σπουδές: €4.000 σύνολο
		(γ) Διδακτορικές σπουδές: €4.000/έτος για τρία έτη
		(δ)	Υποτροφίες μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού Campus France:
			(i) πτυχιακές σπουδές €4.330/έτος,
			(ii) μεταπτυχιακές σπουδές €5.125/έτος και
			(iii) διδακτορικές σπουδές €10.800/έτος
7. Διαδικασία προκήρυξης υποτροφιών
		(α)	Για κάθε Πρόγραμμα υποτροφιών δημοσιεύεται ξεχωριστή Ανακοίνωση κάθε ακαδημαϊκό έτος:
			 • Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
			 • Στον ημερήσιο Τύπο, και
			 • Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
			Παράλληλα, γίνεται και τηλεοπτική πληροφόρηση προς το κοινό,
μέσω τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών.
		(β)	Στην κάθε Ανακοίνωση αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία της
υποτροφίας, όλα τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι/υποψήφιες και οι όροι και οι προϋποθέσεις που
πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να μπορεί ένα πρόσωπο να υποβάλει αίτηση.
		 (γ)	Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία μοριοδοτείται μία αίτηση, είναι
ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά. Για κάθε Πρόγραμμα υποτροφιών δίνεται ξεχωριστή βαρύτητα στα κριτήρια μοριοδότησης.
		Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος μοριοδότησης δύναται να
διαφοροποιούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος, βάσει των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ή/και τροποποιήσεων του
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Νόμου και των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύματος.
8. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
		Τα αποτελέσματα, αφού επικυρωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο,
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στον ημερήσιο Τύπο και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021/22
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:
(α)	Πρόσωπα που κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και είναι πολίτες
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι για διάρκεια τριών ετών, πριν από την έναρξη των σπουδών τους, διέμεναν στην
Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών και συνεχίζουν να
διαμένουν (στην Κύπρο), κατά την περίοδο υποβολής της αίτησής τους,
και
(β)	Πρόσωπα που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι:
(i)	O ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο, και
(ii)	Oι ίδιοι κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν αποφοιτήσει από
Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο. (Στις περιπτώσεις των παραγράφων (i) και (ii) πιο πάνω, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού
μόνιμης διαμονής στην Κύπρο).
(γ)	Πρόσωπα που δεν υπερέβαιναν την ηλικία των 25 ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.
(δ)	Πρόσωπα που άρχισαν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2021/22 και
έχουν εξασφαλίσει θέση για πλήρη φοίτηση σε πρόγραμμα σπουδών για
την απόκτηση πρώτου καταληκτικού τίτλου επιπέδου πτυχίου, που απονέμεται από:
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•	Δημόσια Πανεπιστήμια της Δημοκρατίας σε προγράμματα σπουδών
που είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
•	Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου σε προγράμματα σπουδών που
είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
• Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
•	Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού που έχουν τύχει
αναγνώρισης ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργούν.
•	Τη Δραματική Σχολή Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας/Θεσσαλονίκης ή την Ανώτερη Δραματική Σχολή Τέχνης Καρόλου Κουν.
(ε)	Πρόσωπα που άρχισαν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2021/22 και
έχουν εξασφαλίσει θέση για πλήρη φοίτηση σε πανεπιστημιακά Προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης
(franchise), σύμφωνα με τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νόμο.
	Τα πρόσωπα που φοιτούν σε προγράμματα δικαιόχρησης θα πρέπει μαζί
με την αίτησή τους να προσκομίσουν επιστολή έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στην οποία να επιβεβαιώνεται ότι:
(i)	Το εκπαιδευτικό ίδρυμα κράτους μέλους είναι αναγνωρισμένο στη
χώρα του και δεόντως εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο για την
παροχή μαθημάτων και χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο, που
αυτά προσφέρονται.
(ii)	Ο κλάδος σπουδών που καταλήγει στην απονομή τίτλου στη Δημοκρατία έχει πιστοποιηθεί επισήμως από τον εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο φορέα, που εδρεύει στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου.
(iii)	Ο τίτλος που έχει εκδοθεί είναι ίδιος με εκείνον, που θα είχε χορηγηθεί,
αν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου, και
(iv)	Σε περίπτωση που ο τίτλος πιστοποιεί επαγγελματικό προσόν, ο τίτ-
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λος εκπαίδευσης προσδίδει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην
επικράτεια του κράτους μέλους καταγωγής του τίτλου.
(στ)	Πρόσωπα που άρχισαν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2021/22 και
έχουν εξασφαλίσει θέση για πλήρη φοίτηση σε προγράμματα σπουδών,
που είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, και απονέμονται από τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στη Δημοκρατία και που είναι εγγεγραμμένες στο
Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
(ζ)	Φοιτητές/φοιτήτριες, που έχουν συμπληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο
το πρώτο έτος πτυχιακών σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2020/21, διανύουν το δεύτερο έτος το 2021/22 και πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια
(εξαιρουμένου του Προγράμματος Γ-2).
(η)	Φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι/οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σπουδών (τρίτο έτος και άνω), που έχουν συμπληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο τα προηγούμενα έτη σπουδών και έχουν εγγραφεί στο επόμενο το 2021/22 και των οποίων γονέας ή γονείς απεβίωσε/απεβίωσαν
κατά την κανονική διάρκεια των σπουδών τους, όπως αυτή καθορίζεται
από τους κανονισμούς του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν
(Πρόγραμμα Β3).
(θ)	Άρρενες, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές πριν από την έναρξη των σπουδών
τους ή έχουν τύχει αναστολής υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά για σκοπούς σπουδών.
(ι)	Άρρενες, που έχουν ολοκληρώσει τη λυκειακή τους φοίτηση τον Ιούνιο
του 2021 και θα αρχίσουν πτυχιακές σπουδές μετά τη συμπλήρωση της
στρατιωτικής τους θητείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υποτροφίες που
θα εγκρίνονται θα αναστέλλονται και θα χορηγούνται μετά τη συμπλήρωση της στρατιωτικής θητείας των δικαιούχων, νοουμένου ότι συνεχίζουν να ικανοποιούνται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους παραχωρήθη-
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καν.
(κ)	Άρρενες που έχουν ολοκληρώσει τη λυκειακή τους φοίτηση τον Ιούνιο
του 2021 και δεν θα υποβάλουν αίτηση την ακαδημαϊκή χρονιά 2021/22,
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία μετά την εκπλήρωση
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
(λ)	Κάτοχοι Απολυτηρίου Δημοσίων Λυκείων ή Ιδιωτικών Σχολών του Εξωτερικού, που πληρούν τις προϋποθέσεις της απαιτούμενης βαθμολογίας
του Προγράμματος επιλογής τους και που οι γονείς τους (ή ένας απ’ αυτούς), είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου, αλλά διαμένουν στο εξωτερικό
για υπηρεσιακούς ή επαγγελματικούς λόγους για χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ:
(α)	Έχουν ήδη πάρει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και μετά από παρακολούθηση ενός κύκλου σπουδών, απέκτησαν πτυχίο.
(β)	Παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας ή προπαρασκευαστικά
μαθήματα για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού
ιδρύματος.
(γ)	Παρακολουθούν σπουδές για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου ή επαγγελματικής κατάρτισης ή ειδίκευσης (όπως π.χ. Chartered ή Certified
Accountancy, Εξειδίκευση στην Ιατρική, κ.τ.λ.).
(δ)	Παρακολουθούν σπουδές εξ’ αποστάσεως ή σπουδές ανοικτού Πανεπιστημίου ή προγράμματα μερικής φοίτησης.
(ε)	Ενώ είχαν υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, έχουν τύχει αναστολής υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά για οποιονδήποτε λόγο εκτός για
σκοπούς σπουδών.
(στ)	Δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις και όρους του περί του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμου, των περί του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου Κανονισμών, καθώς και τους όρους της σχετικής
προκήρυξης υποτροφιών, και
(ζ)	Βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σπουδών (δηλαδή τρίτο έτος και
άνω), εξαιρουμένων των προσώπων που υποβάλλουν αίτηση κάτω από το
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡOΦΙΩΝ
Τα Προγράμματα Υποτροφιών κατατάσσονται σε 7 κατηγορίες
	Οι υποψήφιοι/υποψήφιες καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μόνο ΜΙΑ αίτηση για ΟΛΑ τα προγράμματα πτυχιακών υποτροφιών που τους ενδιαφέρουν, νοουμένου ότι πληρούν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά κριτήρια του κάθε προγράμματος ξεχωριστά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκά Προσόντα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

95 ΜΟΝΑΔΕΣ

85 ΜΟΝΑΔΕΣ

• Απολυτήριο Δημόσιου
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης του αυτού
τύπου με βαθμολογία 20/20
ή επιτυχία σε 4 GCE A-Level
με βαθμολογία Α*A*A*A*.

• Απολυτήριο Δημόσιου
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης του αυτού
τύπου με βαθμό 19.65/20
και άνω ή επιτυχία σε 4 GCE
A-Level με βαθμό Α*A*A*A.

• Απολυτήριο Ιδιωτικού
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης της Κύπρου
παρόμοιου τύπου με επιτυχία
σε 4 GCE A-Level με
βαθμολογία Α*A*A*A*.

• Απολυτήριο Ιδιωτικού
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης της Κύπρου
παρόμοιου τύπου με επιτυχία
σε 4 GCE A-Level με βαθμό
Α*A*A*A.

• International Baccalaureate
Diploma με συνολική
βαθμολογία 45 μονάδες.

• International Baccalaureate
Diploma με συνολική
βαθμολογία 40 μονάδες.

• Baccalauréat Français με
βαθμολογία 20/20.

• Baccalauréat Français με
βαθμολογία 16/20 και άνω.
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70 ΜΟΝΑΔΕΣ

60 ΜΟΝΑΔΕΣ

• Απολυτήριο Δημόσιου
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού
Σχολείου του αυτού τύπου
με βαθμολογία 20/20 ή
επιτυχία σε 4 GCE A-Level με
βαθμολογία Α*A*A*A*.

• Απολυτήριο Δημόσιου
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού
Σχολείου του αυτού τύπου
με βαθμολογία 19.25/20
ή επιτυχία σε 4 GCE A-Level
με βαθμολογία Α*AAA.

• Απολυτήριο Ιδιωτικού
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης της Κύπρου
παρόμοιου τύπου με επιτυχία
σε 4 GCE A-Level με
βαθμολογία Α*A*A*A*.

• Απολυτήριο Ιδιωτικού
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης της Κύπρου
παρόμοιου τύπου με επιτυχία
σε 4 GCE A-Level με βαθμό
Α*AAA.

• International Baccalaureate
Diploma με συνολική
βαθμολογία 45 μονάδες.

• International Baccalaureate
Diploma με συνολική
βαθμολογία 38 μονάδες.

• Baccalauréat Français με
βαθμολογία 20/20.

• Baccalauréat Français με
βαθμολογία 14/20.

35 ΜΟΝΑΔΕΣ

25 ΜΟΝΑΔΕΣ

• Απολυτήριο Δημόσιου
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού
Σχολείου του αυτού τύπου
με βαθμολογία 20/20
ή επιτυχία σε 4 GCE A-Level
με βαθμολογία Α*A*A*A*.

• Απολυτήριο Δημόσιου
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού
Σχολείου του αυτού τύπου
με βαθμολογία 18.50/20
ή επιτυχία σε 4 GCE A-Level
με βαθμολογία ΑΑΑΒ.

• Απολυτήριο Ιδιωτικού
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης της Κύπρου
παρόμοιου τύπου με επιτυχία
σε 4 GCE A-Level με
βαθμολογία Α*A*A*A*.

• Απολυτήριο Ιδιωτικού
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης της Κύπρου
παρόμοιου τύπου με επιτυχία
σε 4 GCE A-Level με
βαθμολογία ΑΑΑΒ.

• International Baccalaureate
Diploma με συνολική
βαθμολογία 45 μονάδες.

• International Baccalaureate
Diploma με συνολική
βαθμολογία 36 μονάδες.

• Baccalauréat Français με
βαθμολογία 20/20.

• Baccalauréat Français με
βαθμολογία 13/20.

Β2

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
35 ΜΟΝΑΔΕΣ

25 ΜΟΝΑΔΕΣ

• Απολυτήριο Δημόσιας
Τεχνικής και
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης με βαθμολογία
20/20.

• Απολυτήριο Δημόσιας
Τεχνικής και
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης με βαθμολογία
17.50/20.

ΜΟΝΟ για φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται σε προχωρημένο
Β3

στάδιο σπουδών (3ο έτος και άνω), των οποίων γονέας ή γονείς
απεβίωσε/απεβίωσαν κατά την κανονική διάρκεια των σπουδών
τους, όπως αυτή καθορίζεται από τους κανονισμούς
του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
Ισχύουν τα ίδια ακαδημαϊκά κριτήρια και ο τρόπος μοριοδότησης
που ισχύουν για τα Προγράμματα Β1 και Β2.

ΜΟΝΟ για φοιτητές/φοιτήτριες που θα σπουδάσουν Μουσικές
σπουδές (Υποτροφίες «Μάριος Τόκας») και Καλές Τέχνες.

35 ΜΟΝΑΔΕΣ

25 ΜΟΝΑΔΕΣ

• Απολυτήριο Δημόσιου
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού
Σχολείου του αυτού τύπου
με βαθμολογία 20/20
ή επιτυχία σε 4 GCE A-Level
με βαθμολογία Α*A*A*A*.

• Απολυτήριο Δημόσιου
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού
Σχολείου του αυτού τύπου
με βαθμολογία 18.00/20
ή επιτυχία σε 4 GCE A-Level
με βαθμολογία ΑΒΒΒ.

• Απολυτήριο Ιδιωτικού
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης της Κύπρου
παρόμοιου τύπου με επιτυχία
σε 4 GCE A-Level
με βαθμολογία Α*A*A*A*.

• Απολυτήριο Ιδιωτικού
Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης της Κύπρου
παρόμοιου τύπου με επιτυχία
σε 4 GCE A-Level
με βαθμολογία ΑΒΒΒ.

• International Baccalaureate
Diploma με συνολική
βαθμολογία 45 μονάδες.

• International Baccalaureate
Diploma με συνολική
βαθμολογία 32 μονάδες.

• Baccalauréat Français με
βαθμολογία 20/20.

• Baccalauréat Français με
βαθμολογία 12.50/20.
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Γ2

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για φοίτηση στη Δραματική
Σχολή Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος/Θεσσαλονίκης και στην
Ανώτερη Δραματική Σχολή Τέχνης Καρόλου Κουν.
Απολυτήριο Δημόσιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Απολυτήριο
Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένο
στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και
εξασφάλιση θέσης σε μία εκ των δύο Σχολών μέσω των
εξετάσεων που διοργανώνει είτε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας ή/και οι ίδιες οι
Σχολές.
Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική
επιστολή, στην οποία να αναφέρεται η επιτυχία τους στις εξετάσεις
και η εξασφάλιση θέσης.

Πρόγραμμα Β3).
Κάθε βαθμός απολυτηρίου που βρίσκεται μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης βαθμολογίας, αντιστοιχεί αναλογικά στις μονάδες που λαμβάνει το κάθε πρόγραμμα.

4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
(α)	Ακαδημαϊκά Κριτήρια
		 •	Συμμετοχές ή Διακρίσεις σε Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς και
Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες ή συμμετοχές σε διακριθείσα αθλητική
ομάδα εθνικού επιπέδου κατά τη διάρκεια της λυκειακής φοίτησης.
		 •	Συμμετοχές ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιες/Πανευρωπαϊκές Ολυμπιάδες (π.χ. Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Λογιστικής, Βιολογίας και άλλα) ή/και σε Βαλκανιάδες, κατά τη διάρκεια
της λυκειακής φοίτησης.
		 •	Συμμετοχές ή Διακρίσεις σε Διεθνείς ή Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς Μουσικής ή Τέχνης, κατά τη διάρκεια της λυκειακής φοίτησης.
(β) Κοινωνικά Κριτήρια και Κατάσταση Υγείας

36

		 • Ορφάνια (από έναν ή και από τους δύο γονείς)
		• Πολύτεκνη οικογένεια
		• Προσφυγική οικογένεια
		 •	Μονογονεϊκή οικογένεια (διαζύγιο, χωρίς γάμο, σύμφωνο συμβίωσης)
		 • Σοβαρά προβλήματα υγείας του/της αιτούμενου/αιτούμενης
		 •	
Σοβαρή αναπηρία του/της αιτούμενου/αιτούμενης (παραπληγία,
τετραπληγία κ.λπ.)
		 • Ο/Η αιτούμενος/αιτούμενη είναι άτομο με ειδικές ικανότητες
(γ) Οικονομικά Κριτήρια
		 •	Χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές
(π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα).
		 •	Ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.01.18, όπως αυτές
έχουν υπολογιστεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
εξαιρουμένων των περιουσιών που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές.
		 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.
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Για αποφοίτους/απόφοιτες των Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών
Σχολών Λάρνακας που έχουν εξασφαλίσει θέση στις εισαγωγικές
εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή της Κύπρου
Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού και Φορέα:
		 Ίδρυμα Υποτροφιών Ανωτάτων Σπουδών Λάρνακας
2. Διεύθυνση Φορέα:
		Τ.Κ. 40587,
		6305 Λάρνακα
3. Τηλέφωνα Φορέα:
		Τα τηλέφωνα των Γραφείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών Λάρνακας.
4. Γενικές πληροφορίες:
		Το Ι.Υ.Α.Σ. Λάρνακας είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως (σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο κεφ. 113). Σκοπός της
εταιρείας είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας υπό μορφή άτοκου δανείου ή εφάπαξ ποσού σε αποφοίτους/ες Δημόσιων Σχολείων Μ.Ε.
Λάρνακας για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.
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Β. Στοιχεία Υποτροφίας
1. Τίτλος υποτροφίας:
		Υποτροφία Ιδρύματος Υποτροφιών Ανωτάτων Σπουδών Λάρνακας
		 Άτοκο Δάνειο ή εφάπαξ ποσό
2. Αριθμός υποτροφιών που προκηρύσσονται:
		 Μία (1) μέχρι τρεις (3)
3. Συχνότητα προκήρυξης:
		 Μία φορά κάθε χρόνο
4. Διάρκεια υποτροφίας:
		 Όση η κανονική διάρκεια σπουδών
5. Χρηματικό χορήγημα:
		Η υποτροφία προσφέρεται για κάλυψη μέρους των εξόδων διαμονής
και διατροφής του/της υποτρόφου κατά τη διάρκεια των σπουδών
του/της στην Ελλάδα ή στην Kύπρο. Το ύψος του εφάπαξ ποσού ανέρχεται στα €1.200 τον χρόνο και του άτοκου δανείου σε €2.400 τον
χρόνο.

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες
1. Κλάδοι σπουδών:
		Οποιονδήποτε κλάδο προσφέρουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας για τους/τις Κυπρίους/
Κύπριες.
2. Προσόντα που αποκτώνται:
		 Πρώτο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (Πτυχίο)
3. Χώρα σπουδών:
		 Κύπρος και Ελλάδα
4. Διάρκεια σπουδών:
		 Από τέσσερα μέχρι έξι χρόνια
5. Γλώσσα διδασκαλίας:
		Ελληνική

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1. Κυπριακή υπηκοότητα
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2. Ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου 18/20
3. Διαγωγή κοσμιοτάτη
4.	Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγή ή αναστολή πριν
από την έναρξη της υποτροφίας
5. Λευκό ποινικό μητρώο
6.	Καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια, σύμφωνα με τις πρόνοιες για
εισαγωγή στα Ελληνικά Πανεπιστήμια
7.	Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων κατά την κρίση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου		
8.	Εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα της Ελλάδας
Σημείωση:
Ο/Η αιτητής/αιτήτρια δεν πρέπει να έχει εξασφαλίσει υποτροφία από άλλο ίδρυμα.

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Ειδικός τύπος αίτησης
		 Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται:
		α.	Στα γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής των
Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών της Λάρνακας
		β. Γραπτώς στο Ίδρυμα Υποτροφιών Ανωτάτων Σπουδών Λάρνακας
2. Απολυτήριο Δημόσιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
3.	Η τελευταία ειδοποίηση επιβολής φορολογίας του Φόρου Εισοδήματος (Έντυπο Ε.Π.Ρ. 8)
4.	Συστατική επιστολή από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου
αποφοίτησης με αναφορά στο ήθος και στη διαγωγή του/της αιτητή/
αιτήτριας
5.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της
Ελλάδας ή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
6.	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναστολής ή απαλλαγής
Σημείωση:
Τα απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά μπορούν να είναι φωτοαντίγραφα.
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ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1. Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
		 Από Ιούνιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου
2. Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
		 Γραμματεία ιδρύματος Υποτροφιών Ανωτάτων Σπουδών Λάρνακας,
		Τ.Κ. 40587,
		6305 Λάρνακα
3. Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
		Ταχυδρομικώς

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή υποτρόφων:
		 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
1. Τρόπος επιλογής υποτρόφων:
		 Οι αιτητές/αιτήτριες μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη
2. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων:
		α. Προσόντα και υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση
		β. Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων
		γ. Εξαίρετο ήθος

Θ. Υποχρεώσεις / Δεσμεύσεις / Δικαιώματα υποτρόφων
1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι υπότροφοι:
		α.	Πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του έτους, να
προάγονται στο επόμενο και να ενημερώνουν τον φορέα για την
επίδοσή τους.
		β.	Μπορούν να αλλάξουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο σπουδών,
εφόσον το εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
		γ. Μπορούν να εργοδοτούνται, εφόσον το επιθυμούν.
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2. Μετά την αποφοίτηση οι υπότροφοι:
		α.	
Υποχρεούνται να επιστρέψουν, χωρίς τόκους, ολόκληρο το ποσό
που τους χορηγήθηκε, με δόσεις, ως άτοκο δάνειο.

Ι. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		 Συνήθως υποβάλλονται δέκα (10) μέχρι είκοσι (20) αιτήσεις.
2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
		Οι αιτητές/αιτήτριες ενημερώνονται γραπτώς ή τηλεφωνικώς για τα
αποτελέσματα, μετά τη συνεδρία του Δ.Σ. για χορήγηση της υποτροφίας, που γίνεται, συνήθως, αρχές Oκτωβρίου.
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ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ

Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		 Στη μνήμη της Ελένης Θ. Σαββίδου
2. Ονομασία Φορέα:
		 Ίδρυμα Ελένης Θ. Σαββίδου
3. Διεύθυνση Φορέα:
		 Λεωφ. Κερύνειας 91
		2113 Αγλαντζιά
		Τ.Θ. 14069
		2153 Αγλαντζιά
4. Γενικές πληροφορίες:
		Οι υποτροφίες προορίζονται για νέους και νέες που είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Λευκονοίκου ή
τουλάχιστον ο ένας γονέας τους

Β. Στοιχεία Υποτροφίας
1. Τίτλος υποτροφίας:
		 Οικονομικά βοηθήματα στη μνήμη της Ελένης Θ. Σαββίδου
2. Συχνότητα προκήρυξης:
		Κάθε χρόνο
3. Διάρκεια υποτροφίας:
		 Για έναν χρόνο
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4. Χρηματικό χορήγημα:
		 Καθορίζεται κάθε χρόνο

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες
1. Κλάδοι σπουδών:
		Οποιοσδήποτε κλάδος
2. Προσόντα που αποκτώνται:
		
Πανεπιστημιακό τίτλος
3. Χώρα σπουδών:
		Οποιαδήποτε χώρα
4. Διάρκεια σπουδών:
		 Δεν υπάρχει περιορισμός
5. Γλώσσα διδασκαλίας:
		 Δεν υπάρχει περιορισμός

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1.	Εγγεγραμμένοι/Εγγεγραμμένες στον εκλογικό κατάλογο Λευκονοίκου ή τουλάχιστον ο ένας γονέας τους.
2. Εξασφάλιση θέσης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
3.	Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγή ή αναστολή
πριν από την έναρξη της υποτροφίας

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Ειδικός τύπος αίτησης:
		 Διευθύνσεις και τηλέφωνα διάθεσης εντύπων:
		Δημαρχείο Λευκονοίκου
		 Λεωφ. Κερύνειας 91
		2113 Αγλαντζιά,
		Τ.Θ. 14069
		2153 Αγλαντζιά
		Τηλέφωνο: 22462951
2.	Απολυτήριο Δημόσιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
3. Βιογραφικό σημείωμα
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4.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Ανώτερο/Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα
5.	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής ή αναστολής
Σημείωση
* Τα απαιτούμενα έντυπα υποβάλλονται απαραίτητα με την αίτηση.

ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1. Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
		 Από Σεπτέμβριο μέχρι Οκτώβριο
2. Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
		 Ίδρυμα Ελένης Θ. Σαββίδου
		 Λεωφ. Κερύνειας 91
		2113 Αγλαντζιά,
		 Τ.Θ. 14069, 2153 Αγλαντζιά
3. Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
		 Ταχυδρομικώς ή με το χέρι

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
		 Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής των υποτρόφων
1. Τρόπος επιλογής υποτρόφων:
		 Αξιολόγηση των αιτήσεων
2. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων:
		α. Προσόντα και υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση
		β. Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων
		γ. Εξαίρετο ήθος
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Θ. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		Συνήθως υποβάλλονται δέκα (10) μέχρι είκοσι (20) αιτήσεις κάθε
χρόνο και γίνονται αποδεκτές τέσσερις (4) μέχρι έξι (6).
2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
		Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες μέσα στον Δεκέμβριο.
3. Μεταπτυχιακές σπουδές:
		Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ελένης Θ. Σαββίδου προσφέρει υποτροφίες
και για μεταπτυχιακές σπουδές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
στο τηλέφωνο 22462951.
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IΔPYMA ΠANAΓIΩTH KAI EΛΛHΣ MAΛΛH
«H ΠANAΓIA THΣ ΛYΣHΣ»

Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		Παναγιώτης Mαλλής
2. Ονομασία Φορέα:
		 Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης Mαλλή «H Παναγιά της Λύσης»
3. Διεύθυνση Φορέα:
		Kάσου 20,
		 Πολυκατοικία K, Διαμ. 83,
		1086 Λευκωσία
4. Τηλέφωνα Φορέα:
		 22316941 και 99465109
5. Γενικές πληροφορίες:
		Tο Ίδρυμα προσφέρει υποτροφίες σε προπτυχιακούς/προπτυχιακές
φοιτητές/φοιτήτριες που κατάγονται από τη Λύση, με χαμηλό κατά
κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα.

Β. Στοιχεία Υποτροφίας/Bοηθήματος
1. Τίτλος υποτροφίας/βοηθήματος:
		Προπτυχιακές υποτροφίες σε όλους τους κλάδους για απόκτηση αξιολογημένου πτυχίου
2. Αριθμός υποτροφιών/βοηθημάτων που προκηρύσσεται:
		Μέχρι πέντε
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3. Συχνότητα προκήρυξης:
		Kάθε χρόνο
4. Διάρκεια υποτροφίας/βοηθήματος:
		Aκαδημαϊκό έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την απόκτηση πτυχίου, δεδομένου ότι ο/η υπότροφος συμπληρώνει τις σπουδές του/της
κανονικά
5. Χρηματικό χορήγημα:
		Δεν καθορίζεται

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρεται η υποτροφία/βοήθημα
1. Κλάδοι σπουδών:
		Οποιοσδήποτε κλάδος
2. Προσόντα που αποκτώνται:
		Πρώτο πτυχίο
3. Xώρα σπουδών:
		Oποιαδήποτε
4. Διάρκεια σπουδών:
		 Όσα τα προβλεπόμενα χρόνια οποιουδήποτε κλάδου σπουδών
5. Γλώσσα διδασκαλίας:
		Οποιαδήποτε

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1. Yπηκοότητα Kυπριακή και απαραίτητα καταγωγή από τη Λύση
2. Eθνικότητα Kυπριακή
3. Διαγωγή κοσμιοτάτη
4. Λευκό ποινικό μητρώο
5.	Θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει
δοθεί απαλλαγή από στρατιωτικές υποχρεώσεις για διάφορους λόγους πριν από την έναρξη της υποτροφίας
6.	Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων για σπουδές. Tο κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις €10.000.
7.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του
εξωτερικού ή της Κύπρου.
8. Ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου: 18/20
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ΣΠΟΥΔΕΣ

IΔPYMA ΠANAΓIΩTH KAI EΛΛHΣ MAΛΛH «H ΠANAΓIA THΣ ΛYΣHΣ»

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. 	Eιδικό έντυπο αίτησης, το οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη μπορεί να προμηθευτεί από τη διεύθυνση:
		 Kάσου 20, Πολυκατοικία K, Διαμ. 83,
		1086 Λευκωσία
2. Απολυτήριο Σχολής Mέσης Eκπαίδευσης
3.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Ανώτερο/Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα του εξωτερικού ή της Κύπρου
4.	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων/αναστολής/
απαλλαγής
5. Πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις G.C.E.
6.	Mετά τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους (τελευταία ημερομηνία υποβολής
της αίτησης), μπορούν να υποβάλλονται αντίγραφα πιστοποιητικών, τα
οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της
αίτησης.
7.	Τα απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά μπορούν να είναι φωτοαντίγραφα
8.	Tα έντυπα και τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι γραμμένα ή μεταφρασμένα στα Αγγλικά, όταν η γλώσσα δεν είναι η ελληνική.

ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1. Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
		 15 Aυγούστου - 30 Σεπτεμβρίου
2. Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
		 Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης Mαλλή «Η Παναγιά της Λύσης»
		Kάσου 20,
		 Πολυκατοικία K, Διαμ. 83,
		1086 Λευκωσία
3. Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
		 Ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιοτύπου

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής υποτρόφων
1. Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
		 Tο Διοικητικό Συμβούλιο
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2. Επικύρωση απόφασης:
		 Η απόφαση δεν χρειάζεται επικύρωση

Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
1. Tρόπος επιλογής υποτρόφων:
		•	
Mελέτη των υποβαλλόμενων εγγράφων και αν χρειαστεί τηλεφωνική επικοινωνία
2. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων:
		• Aπολυτήριο Σχολής Mέσης Eκπαίδευσης με βαθμό 18/20 και άνω
		• Xαμηλό κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα
		• Ήθος άριστο
		• Oικογενειακή κατάσταση
		• Oι αιτητές/αιτήτριες πρέπει να κατάγονται από τη Λύση

Θ. Υποχρεώσεις / Δεσμεύσεις / Δικαιώματα υποτρόφων
1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο/η υπότροφος:
		 α.	Πρέπει να συμπληρώσει τις σπουδές του/της, χωρίς απώλεια ακαδημαϊκού έτους, με επίδοση «Pass» και άνω
		β.	Mπορεί να αλλάξει κλάδο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα μόνο με έγκριση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Iδρύματος
		γ.	Xρειάζεται να ενημερώσει τον φορέα για την εγγραφή στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος

Ι. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		O συνολικός αριθμός των αιτήσεων που υποβάλλονται συνήθως είναι
τριάντα με σαράντα.
2. Aνακοίνωση αποτελεσμάτων:
		Tα αποτελέσματα ανακοινώνονται γραπτώς στους/στις επιτυχόντες/
επιτυχούσες μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
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IΔPYMA APTEMIΣIAΣ ΠANAΓIΩTOY

Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		 Ίδρυμα Aρτεμισίας Παναγιώτου
2. Ονομασία Φορέα:
		 Ίδρυμα Aρτεμισίας Παναγιώτου
3. Διεύθυνση Φορέα:
		Aκροπόλεως 90,
		2084 Στρόβολος,
		Λευκωσία
4. Τηλέφωνο Φορέα:
		22884900
5. Γενικές πληροφορίες:
		Tο Ίδρυμα προσφέρει υποτροφίες για σπουδές, συμβολή στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου κ.λπ.

Β. Στοιχεία Υποτροφίας/Bοηθήματος
1. Τίτλος υποτροφίας/βοηθήματος:
		 Yποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες
2. Αριθμός υποτροφιών/βοηθημάτων που προκηρύσσεται:
		 Eξαρτάται από το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Συχνότητα προκήρυξης:
		Kάθε χρόνο
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4.
		
5.
		

Διάρκεια υποτροφίας/βοηθήματος:
A΄ κύκλος σπουδών (3 ή 4 χρόνια ανάλογα)
Χρηματικό χορήγημα:
€1.000 - €2.000

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρεται η υποτροφία / βοήθημα
1. Κλάδοι σπουδών:
		Δεν καθορίζεται. Όλοι οι κλάδοι σπουδών
2. Προσόντα που αποκτώνται:
		Δεν καθορίζεται
3. Xώρα σπουδών:
		 Kύπρος ή εξωτερικό
4. Διάρκεια σπουδών:
		 3 ή 4 χρόνια

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1. Yπηκοότητα Kυπριακή
2. Eθνικότητα Kυπριακή
3. Διαγωγή κοσμιοτάτη
4. Λευκό ποινικό μητρώο
5.	Θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις πριν
από την έναρξη της υποτροφίας
6. Περιορισμός στο όριο ηλικίας. Mόνο πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες
7.	Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων για σπουδές. Tο κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα να είναι πολύ χαμηλό
8.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε αναγνωρισμένο κλάδο σπουδών, σε
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού ή της Κύπρου
9. Ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου: 18/20
10.	Eπιτυχία σε τρεις εξετάσεις G.C.E. A Level, με ελάχιστη αποδεκτή
βαθμολογία το B (ισχύει μόνο σε περίπτωση σπουδών σε Αγγλικό Πανεπιστήμιο)
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IΔPYMA APTEMIΣIAΣ ΠANAΓIΩTOY

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. 	Eιδικό έντυπο αίτησης, το οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη μπορεί να προμηθευτεί από τη διεύθυνση:
		Aκροπόλεως 90,
		 2012 Στρόβολος, Λευκωσία
2. Bιογραφικό σημείωμα
3. Απολυτήριο Σχολής Mέσης Eκπαίδευσης
4. Mία φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου
5.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του
εξωτερικού ή της Κύπρου
6.	Πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις
7.	Πρωτότυπη βεβαίωση από τον Φόρο Eισοδήματος με τα εισοδήματα
της οικογένειας (πατέρα και μητέρας)
8.	Τα απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά μπορούν να είναι φωτοαντίγραφα
9.	Tα έντυπα και τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι γραμμένα ή μεταφρασμένα στα Αγγλικά, όταν η γλώσσα δεν είναι η ελληνική

ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1.
		
2.
		
		
3.
		

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
1 Μαΐου - 30 Ιουνίου
Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
Ίδρυμα Aρτεμισίας Παναγιώτου
Aκροπόλεως 90, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία
Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
Ταχυδρομικώς ή με το χέρι

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής υποτρόφων
		 1. Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
			 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Επικύρωση απόφασης:
		Xρειάζεται επικύρωση της απόφασης από την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Iδρύματος.
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Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
1. Tρόπος επιλογής υποτρόφων:
		• Mε συνέντευξη
2. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων:
		• Προσόντα/επίδοση
		• Oικογενειακή κατάσταση
		• Ήθος
		•	
Δίνεται προτεραιότητα σε άπορους/άπορες και άριστους/άριστες
μαθητές/μαθήτριες.

Θ. Υποχρεώσεις / Δεσμεύσεις / Δικαιώματα υποτρόφων
1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο/η υπότροφος:
		 α. Πρέπει να έχει άριστη επίδοση.
		β.	Mπορεί να αλλάξει κλάδο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα μόνο με έγκριση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Iδρύματος.
		γ.	O/H φοιτητής/φοιτήτρια είναι υπόχρεος/υπόχρεη να υποβάλλει
στο Ίδρυμα τα αποτελέσματα κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, για να
μπορεί να ανανεώνεται η υποτροφία.

Ι. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		•	
Όταν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, η υποτροφία διακόπτεται.
		•	
O συνολικός αριθμός των αιτήσεων που υποβάλλονται, συνήθως,
είναι δεκαπέντε.
2. Aνακοίνωση αποτελεσμάτων:
		Tα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους/στις επιτυχόντες/επιτυχούσες με εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα στη Λευκωσία, αρχές Σεπτεμβρίου.
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ΣΠΟΥΔΕΣ

IΔPYMA KYPIAKHΣ ΘOYΠA

Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		 Ίδρυμα Kυριακής Θούπα
2. Ονομασία Φορέα:
		 Ίδρυμα Kυριακής Θούπα
3. Διεύθυνση Φορέα:
		Κυρηνείας 91,
		 2113 Αγλαντζιά, Λευκωσία
4. Τηλέφωνα Φορέα:
		 22462951 και 99694347
5. Τηλεομοιότυπο:
		22462952
6. Ιστοσελίδα Φορέα:
		www.dimoslefkonikou.org

Β. Στοιχεία Υποτροφίας/Bοηθήματος
1. Τίτλος υποτροφίας/βοηθήματος:
		 Yποτροφία Iδρύματος Kυριακής Θούπα
2. Αριθμός υποτροφιών/βοηθημάτων που προκηρύσσεται:
		 Πέντε έως έξι
3. Συχνότητα προκήρυξης:
		Η συχνότητα προκηρύξεων για επιδοτήσεις βοηθημάτων σπουδών
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δεν είναι σταθερή, εξαρτάται από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του
Ιδρύματος. Θα δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση αρχές Σεπτεμβρίου
στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκονοίκου www.dimoslefkonikou.org
και στον Τύπο.
4. Διάρκεια υποτροφίας/βοηθήματος:
		Ένας χρόνος
5. Χρηματικό χορήγημα:
		Το ποσό δύναται να διαφέρει ανάλογα με τις αιτήσεις που θα εγκριθούν, σε σχέση με τις ετήσιες δυνατότητες του Ιδρύματος.

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρεται η υποτροφία / βοήθημα
1. Κλάδοι σπουδών:
		Όλοι
2. Προσόντα που αποκτώνται:
		Δεν καθορίζεται
3. Xώρα σπουδών:
		 Kύπρος ή εξωτερικό
4. Διάρκεια σπουδών:
		 Aνάλογα με το Ίδρυμα Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1.	Αιτητής/αιτήτρια μπορεί να είναι πρόσωπο, όπου τουλάχιστον ένας
		 από τους δύο γονείς κατάγεται από το Λευκόνοικο
2. 	Το οικογενειακό ετήσιο συνολικό ακαθάριστο εισόδημα και των δύο
		 γονέων να μην ξεπερνά τις €45.000, με επιπλέον €2000 για κάθε παιδί
		 πέραν των δύο εξαρτωμένων
3. Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συνολικά,
		 να μην ξεπερνούν το ποσό των €300.000, πέραν της πρώτης κατοικίας.
4. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας
		 Εκπαίδευσης του εξωτερικού ή της Κύπρου
5. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
6. Υπηκοότητα Κυπριακή
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7. Διαγωγή κοσμιοτάτη
8. Λευκό ποινικό μητρώο

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. 	Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να συμπληρώσουν το
ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Δημαρχείο
Λευκονοίκου, Λεωφόρος Κυρηνείας 91, 2113 Αγλαντζιά ή από την
ιστοσελίδα του Δήμου Λευκονοίκου
2. Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης αιτητή/αιτήτριας
4. 	Αντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή πιστοποιητικό απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
5. Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας αιτητή/αιτήτριας
6. 	Αντίγραφο εγγραφής/αποδοχής σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, για το οποίο
αναφέρεται η παρούσα αίτηση (όπου ισχύει).
7. Αντίγραφο Πολυτεκνικής Ταυτότητας (όπου ισχύει)
8. Βεβαίωση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (όπου ισχύει)
9. 	Φορολογική Βεβαίωση των γονέων για το προηγούμενο έτος, η οποία
εκδίδεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
10. 	Για εισοδήματα από άλλες πηγές να υποβληθούν αποδείξεις εισοδημάτων (π.χ. ενοίκια)
11. Πρόσφατη Μηνιαία Κατάσταση μισθού (Pay Slip)

ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1. Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
		
		
2.
		
		
3.
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Από 28 Σεπτέμβριου μέχρι 29 Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους.
Τονίζεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
Ίδρυμα Κυριακής Θούπα
Κυρηνείας 91, 2113 Αγλαντζιά, Λευκωσία.
Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
Διά χειρός/ταχυδρομικώς

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής υποτρόφων
1.
		
2.
		

Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
Eπιτροπή του Iδρύματος
Επικύρωση απόφασης:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
 ο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κυριακής Θούπα θα συνεδριάζει
Τ
και θα καταλήγει σε απόφαση, εξετάζοντας τις αιτήσεις και καταλήγοντας
στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες που βρίσκονται στη δυσμενέστερη
κοινωνικο‐οικονομική κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδοση,
κατά την απόλυτη πάντα κρίση της. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να
ζητήσει από οποιονδήποτε/οποιανδήποτε υποψήφιο/υποψήφια, όπως
προσκομίσει εντός χρονικής περιόδου που θα του γνωστοποιηθεί, περαιτέρω έγγραφα και/ή αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησής
του/της. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/
υποψήφια παραλείψει να προβεί εντός της αναφερόμενης προθεσμίας σε
προσκόμιση των εγγράφων που του/της ζητήθηκαν, η αίτησή του/της θα
απορρίπτεται. Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες δυνατόν να καλούνται σε προσωπική συνέντευξη.

Θ. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που υποβάλλονται, συνήθως είναι περίπου δέκα με δώδεκα.
2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
		Τελική απόφαση θα γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στην αιτητή/αιτήτρια.
3. Μεταπτυχιακές σπουδές:
		Προσφέρεται υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές

Ι. Πολιτική Ιδρύματος και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Το Ίδρυμα Κυριακής Θούπα θα τηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία των
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ληπτών/ληπτριών του βοηθήματος σπουδών, τα οποία θα διαχειρίζεται με
πάσα εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν
ισχύ νόμου Περί Προστασίας και Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά με το πέρας των πέντε χρόνων θα καταστρέφονται.
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ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		 Χορηγοί είναι οι συνδρομητές του Ιδρύματος
2. Ονομασία Φορέα:
		 Ίδρυμα Ανδρέα Κ. Παπακώστα
3. Διεύθυνση Φορέα:
		 Ρακτιβάν 13, 1020 Λευκωσία
4. Τηλέφωνο Φορέα:
		22431385
5. Γενικές πληροφορίες:
		Το Ίδρυμα λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2003, στη μνήμη του
Ανδρέα Κ. Παπακώστα, ο οποίος όταν ζούσε βοηθούσε άπορα παιδιά
να σπουδάσουν.

Β. Στοιχεία Υποτροφίας
1.
		
2.
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Τίτλος υποτροφίας/βοηθήματος:
Υποτροφία Ανδρέα Κ. Παπακώστα
Συχνότητα προκήρυξης:
Κάθε 1-2 χρόνια

3.
		
4.
		
5.
		
6.
		

Διάρκεια υποτροφίας:
Α΄ κύκλος πανεπιστημιακών σπουδών
Αριθμός υποτροφιών:
Δύο έως τρεις
Απαιτούμενες προυποθέσεις:
Χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
Χρηματικό χορήγημα:
€3.000 τον χρόνο.

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρεται η υποτροφία/βοήθημα
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		

Κλάδοι σπουδών:
Οποιοσδήποτε πανεπιστημιακός κλάδος
Προσόντα που αποκτώνται:
Πρώτο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα
Χώρα σπουδών:
Κύπρος ή Ελλάδα
Διάρκεια σπουδών:
Όσο η κανονική διάρκεια σπουδών

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1. Διαγωγή κοσμιοτάτη
2. Λευκό ποινικό μητρώο
3.	Εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στα Πανεπιστήμια της
Ελλάδας
4. Ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου: Άριστα
5.	Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την υποβολή της αίτησης και πριν
από την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν τύχει απαλλαγής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.
6. Ετήσιο εισόδημα οικογένειας: μέχρι €25.000

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Ειδικός τύπος αίτησης και έντυπο δήλωσης οικονομικής κατάστασης
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		Τα ειδικά έντυπα αίτησης διατίθενται στη διεύθυνση:
		 Ρακτιβάν 13, 1020 Λευκωσία
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
4.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Ανώτερο/Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα στην Κύπρο/Ελλάδα
5. Μία φωτογραφία
6. Πιστοποιητικό γεννήσεως
7.	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής
8. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου
9. Φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης
Σημείωση:
Τα απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά μπορούν να είναι φωτοαντίγραφα.

ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1.
		
2.
		
3.
		

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων
Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
Ρακτιβάν 13, 1020 Λευκωσία
Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
Ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιότυπο

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
		To Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με εκπρόσωπο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Η. Υποχρεώσεις / Δεσμεύσεις / Δικαιώματα δικαιούχων
1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο/η υπότροφος:
		α.	Έχει υποχρέωση να προάγεται στο επόμενο έτος και να ενημερώνει το Ίδρυμα.
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		β. Δεν δικαιούται να αλλάξει εκπαιδευτικό ίδρυμα.
		γ. Να μην είναι κάτοχος άλλης υποτροφίας.

Θ. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		 Συνήθως υποβάλλονται περίπου 10 αιτήσεις τον χρόνο.
2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
		 Ανακοινώνονται γραπτώς ή προσωπικώς στους/στις αιτητές/αιτή		τριες.
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Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		 Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.)
2. Ονομασία Φορέα:
		 Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
3. Διεύθυνση Φορέα:
		 Λεωφ. Στροβόλου 254,
		 2048 Στρόβολος, Λευκωσία
4. Επικοινωνία με τον Φορέα:
		Τηλέφωνο: 22468350
		Τηλεομοιότυπο: 22322429
		Ε-mail: information@kentrikosforeas.org.cy
		Ιστοσελίδα: www.kentrikosforeas.org.cy
5. Γενικές πληροφορίες:
		Ο Κ.Φ.Ι.Κ.Β. λειτουργεί το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής
Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας, μέσω του οποίου παραχωρεί χαμηλότοκα δάνεια σε
δικαιούχα πρόσωπα για καθορισμένους σκοπούς. Μεταξύ αυτών είναι
και τα φοιτητικά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο.
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Β. Στοιχεία Σπουδαστικού Δανείου
1. Κριτήρια για Σπουδαστικά Δάνεια:
		 α.	Η κάθε αίτηση θα αφορά μία σπουδή και θα γίνεται αποδεκτή εφόσον ο/η αιτητής/αιτήτρια έχει εξασφαλίσει προσφορά θέσης ή εγγραφή σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αναγνωρισμένο ή εγγεγραμμένο
ως Ανώτερο/Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή ως μεταλυκειακό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τεχνικής ή και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μπορεί να είναι στην
Κύπρο ή στο εξωτερικό. Για τυχόν μετέπειτα σπουδές, π.χ. μεταπτυχιακές, ο/η αιτητής/αιτήτρια πρέπει να υποβάλει νέα ξεχωριστή αίτηση, όταν θα έχει εξασφαλίσει προσφορά θέσης ή εγγραφή
σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.
		β. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων στον Κεντρικό Φορέα
			ι.	Για σπουδές που αρχίζουν οποιονδήποτε μήνα μεταξύ των μηνών Μαΐου και Δεκεμβρίου του ίδιου έτους: οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν από την 1η Φεβρουαρίου του ίδιου έτους μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
			ιι.	Για σπουδές που αρχίζουν οποιονδήποτε μήνα μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου και Απριλίου του ίδιου έτους: οι αιτήσεις θα
γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν από την 1η Μαΐου του
προηγούμενου έτους μέχρι και την 30η Απριλίου του έτους,
εντός του οποίου αρχίζουν οι σπουδές.
		 γ. Έκδοση δόσης δανείου
			ι.	Για σπουδές, των οποίων το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει μεταξύ
των μηνών Μαΐου και Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, η έκδοση
της ανάλογης δόσης του δανείου θα μπορεί να γίνεται μέχρι 31
Ιουλίου του επόμενου έτους.
			ιι.	Για σπουδές, των οποίων το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει μεταξύ
των μηνών Ιανουαρίου και Απριλίου του ιδίου έτους, η έκδοση
της ανάλογης δόσης του δανείου θα μπορεί να γίνεται μέχρι 30
Νοεμβρίου του ιδίου έτους.
	Η παραχώρηση σπουδαστικού δανείου θα καλύπτει και το ακαδημαϊκό
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έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, εφόσον θα έχει υποβληθεί μέσα στα πιο πάνω χρονικά περιθώρια.
	Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και από φοιτητές/φοιτήτριες που ήδη
σπουδάζουν για κάλυψη του υπόλοιπου της χρονικής διάρκειας των
σπουδών τους.
	Οι αιτήσεις για δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα, των αιτητών/τριών που δεν αρχίζουν τις σπουδές τους από το ακαδημαϊκό έτος που δήλωσαν στην αίτησή τους, αλλά τις μεταθέτουν για το επόμενο ακαδημαϊκό
έτος, δεν θα απορρίπτονται, αλλά θα εξετάζονται όταν θα αρχίζει η εξέταση των αιτήσεων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο μετέθεσαν
τις σπουδές τους.
	Αιτήσεις από επαγγελματικά αποκατεστημένους/αποκατεστημένες φοιτητές/φοιτήτριες θα απορρίπτονται. Εξαιρούνται περιπτώσεις εργαζόμενων φοιτητών/φοιτητριών που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εξασφαλίζουν άδεια άνευ απολαβών.
	Αιτήσεις από φοιτητές/φοιτήτριες που προέρχονται από οικογένειες με
χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι φαίνεται να εργάζονται αναγκαστικά προκειμένου να εξασφαλίσουν μικρό εισόδημα για να χρηματοδοτούν μέρος
του κόστους των σπουδών τους, θα εγκρίνονται και για έξοδα διαβίωσης.
	Φοιτητές/Φοιτήτριες οι οποίοι/ες αλλάζουν χώρα ή/και κλάδο σπουδών σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αρχίζουν σπουδές εξ υπαρχής, δικαιούνται να δανειοδοτηθούν για ποσό που ισοδυναμεί με το κόστος των νέων
σπουδών τους. Το ποσό που θα έχουν ήδη λάβει για τις προηγούμενες
σπουδές τους θα αφαιρείται από το κόστος των νέων σπουδών. Η πιο
πάνω τακτική θα εφαρμόζεται μία φορά και χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί νέα αίτηση, καθώς όπου απαιτείται, θα μπορεί να γίνεται αύξηση
στο ποσό του υφιστάμενου δανείου. Επιπλέον, σε περίπτωση έγκρισης
δανείου, του οποίου η υποθήκευση ή/και η σύναψη δεν έχει πραγματοποιηθεί, τότε η αίτηση θα επανεξετάζεται με βάση τα νέα δεδομένα και χωρίς
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ο/η αιτητής/αιτήτρια να λαμβάνει οποιοδήποτε ποσό για σπουδές που
έχουν διακοπεί.
	Αιτήματα για επανάληψη ακαδημαϊκού έτους για τις ίδιες σπουδές, για
οποιονδήποτε λόγο (αποτυχία στις εξετάσεις, καταλήψεις, πρόβλημα υγείας κ.λπ.), θα εγκρίνονται μόνο μία φορά.
	Αιτήσεις για δανειοδότηση με σκοπό την απόκτηση δεύτερου τίτλου σπουδών (διπλώματος/πτυχίου/μεταπτυχιακού) του ιδίου επιπέδου, από αιτητές/αιτήτριες οι οποίοι/ες έχουν ήδη δανειοδοτηθεί από τον Κ.Φ. για την
απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών τους δεν θα εγκρίνονται.
2. Ανώτατα όρια ποσών δανειοδότησης
		Τα ανώτατα όρια των ποσών δανειοδότησης από τον Κεντρικό Φορέα
είναι τα ακόλουθα:
		Για αιτητές/αιτήτριες που υποβάλλουν αίτηση για δανειοδότηση των
σπουδών τους, εφόσον εγκριθούν, η δανειοδότησή τους από τον Κεντρικό Φορέα θα μπορεί να καλύπτει:
		α. Το «ετήσιο κόστος διδάκτρων τους», όπου υπάρχει, και
		β. Ετήσιο ποσό για τα έξοδα συντήρησής τους ως εξής:
		•	
€8.000 για σπουδές σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στις Η.Π.Α.
και στον Καναδά
			• €6.000 για σπουδές στην Ελλάδα και λοιπές χώρες
			•	€1.700 για σπουδές σε Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας
			•	€3.500 για σπουδές στην Κύπρο, όταν η περιοχή (αστική και
ευρύτερη αστική περιοχή) στην οποία διαμένει και σπουδάζει
ο/η φοιτητής/φοιτήτρια είναι διαφορετική από την περιοχή διαμονής των γονέων του/της
			•	€2.500 για σπουδές στην Κύπρο, όταν η περιοχή (αστική και
ευρύτερη αστική περιοχή) στην οποία διαμένει και σπουδάζει
ο/η φοιτητής/φοιτήτρια είναι η ίδια με την περιοχή στην οποία
διαμένουν οι γονείς του/της
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		•	«Κόστος διδάκτρων» σημαίνει το ποσό διδάκτρων που πληρώνει

ο/η αιτητής/αιτήτρια στη Σχολή του κατά το ακαδημαϊκό έτος, από
το οποίο δικαιούται δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα επί τα
υπόλοιπα έτη σπουδών του. Για παράδειγμα: κόστος διδάκτρων
€8.000 στο πρώτο έτος σπουδών που θα αρχίσει η δανειοδότηση
από τον Κεντρικό Φορέα επί 3 χρόνια σπουδών = €24.000 το συνολικό «κόστος διδάκτρων».
		•	Μη κάλυψη των διδάκτρων όσων φοιτητών/τριών φοιτούν στην
Αγγλία και εγκρίθηκαν για δάνειο από την εταιρεία Student Loans
Company.
		•	Αιτήσεις που αφορούν προπρασκευαστικά/προεισαγωγικά προγράμματα σπουδών (foundation/preparatory/access/pre-degree
courses) διάρκειας ενός έτους, θα μπορεί να καλύπτονται με δανειοδότηση, νοουμένου ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει ταυτόχρονα εξασφαλίσει προσφορά θέσης από εκπαιδευτικό ίδρυμα ότι
μετά την επιτυχή συμπλήρωση του προπαρασκευαστικού προγράμματος θα είναι αποδεκτός/αποδεκτή για εγγραφή σε πτυχιακές σπουδές.
3.	Αφαίρεση από το συνολικό ποσό δανειοδότησης του ποσού της υποτροφίας/
χορηγίας/δανείου με ευνοϊκούς όρους που εξασφαλίζει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια μέσω Κρατικών ή άλλων Σχεδίων.
		Στις περιπτώσεις παροχής υποτροφίας θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού της υποτροφίας από το ύψος του σπουδαστικού δανείου που δικαιούται ο/η αιτητής/αιτήτρια.
		Αν το δάνειο του Κεντρικού Φορέα, μαζί με την υποτροφία/δάνειο
από άλλα σχέδια, ξεπερνά το ολικό κόστος σπουδών του Κεντρικού
Φορέα, το ποσό του δανείου από τον Κεντρικό Φορέα θα μειώνεται
ανάλογα ή, αν στο μεταξύ έχει εκδοθεί, ο/η αιτητής/αιτήτρια θα επιστρέφει το ανάλογο ποσό.

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρεται το χαμηλότοκο δάνειο
1. Κλάδοι σπουδών:
		Οποιοσδήποτε κλάδος
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2. Προσόντα που αποκτώνται:
		Δίπλωμα, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό, Επαγγελματικός Τίτλος Σπουδών
3. Χώρα σπουδών:
		Οποιαδήποτε χώρα
4. Διάρκεια σπουδών:
		Δεν καθορίζεται

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1. Κυπριακή υπηκοότητα
2. Μόνιμη διαμονή στην Κύπρο
3. Εξασφάλιση θέσης σε αναγνωρισμένο ή εγγεγραμμένο:
		α.	Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού
		β.	Μεταλυκειακό Ίδρυμα Τεχνικής ή και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Kατάρτισης της Κύπρου ή του εξωτερικού
		Σε περίπτωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν εντοπίζονται στους
καταλόγους των αναγνωρισμένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι αιτήσεις θα εξετάζονται, νοουμένου ότι η παρακολούθηση του
προγράμματος απαιτεί ως προϋπόθεση το Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον, περιλαμβανομένης και της απόκτησης επαγγελματικών τίτλων σπουδών.
4. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Έντυπα
		 Τα Ειδικά έντυπα αίτησης διατίθενται:
		α. Από τα Γραφεία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών
			Λεωφόρος Στροβόλου 254,
			2048 Στρόβολος
			Τηλέφωνο: 22468350
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

		β.	Από τα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων σε όλες τις πόλεις και
στα Kέντρα Eξυπηρέτησης του Πολίτη
		γ. Από το διαδίκτυο στη διεύθυνση:
			www.kentrikosforeas.org.cy
2.	Απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που θα πρέπει να επισυνάπτονται
στην αίτηση
α. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
β.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Ανώτερο/Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό
γ. Πιστοποιητικά απολαβών των γονέων των φοιτητών/φοιτητριών
δ. Βεβαιώσεις σύναψης άλλων δανείων
ε. Τίτλοι ιδιοκτησίας κατεχόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας
		στ.	Αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας του/της αιτητή/αιτήτριας και
των γονέων του/της
ζ. Αντίγραφο της προσφυγικής ταυτότητας (εάν υπάρχει)
Σημείωση:
Τα απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά μπορούν να είναι φωτοαντίγρaφα.

ΣΤ. Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων
Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
Λεωφ. Στροβόλου 254,
2048 Στρόβολος

Ζ. Τρόπος υποβολής αιτήσεων
Ταχυδρομικώς ή με το χέρι

Η. Ανώτατο ποσό δανείου
	Το ύψος της παρεχόμενης δανειοδότησης μπορεί να ανέλθει συνολικά
είτε μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί με το 80% της αξίας της κατεχόμενης
περιουσίας του ιδιοκτήτη σε τρέχουσες τιμές ή μέχρι το ποσό των
€105.000, οποιοδήποτε από τα δύο αυτά ποσά θα είναι το μικρότερο.
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Θ. Αρμοδιότητα εγκρίσεως αιτήσεων για σπουδαστικά δάνεια
1. Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των δικαιούχων
		Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για εξέταση αιτήσεων
2. Επικύρωση απόφασης:
		 Η απόφαση χρειάζεται επικύρωση
3. Αρμόδια επιτροπή για επικύρωση:
		Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής
Βαρών

Ι. Τρόπος και κριτήρια επιλογής δικαιούχων
1. Κριτήρια επιλογής δικαιούχων:
		 α. Αξία της κατεχόμενης περιουσίας του/της αιτητή/αιτήτριας
		β. Οικονομική κατάσταση
			• Η σημερινή γενική οικονομική κατάσταση του/της αιτητή/αιτή				τριας			
			•	Η δυνατότητα του/της αιτητή/αιτήτριας για αποπληρωμή του
δανείου
			•	Η ανάγκη, αιτιολογία και τεκμηρίωση του σκοπού και του
ύψους των δαπανών για τις οποίες ζητείται το δάνειο
		γ. Για μη πρόσφυγες αιτητές/αιτήτριες:
			Όταν ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν είναι πρόσφυγας ή ούτε ο ένας από
τους γονείς του/της είναι πρόσφυγας, το Συμβούλιο θα έχει δικαίωμα αποκοπής ποσοστού 20% μέχρι 40% από το δικαιούμενο
ποσό δανείου, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας του/της αιτητή/αιτήτριας και της οικογένειάς του/της στις
ελεύθερες περιοχές, σε συνδυασμό με την αξία της κατεχόμενης ή
απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας του/της.

ΙΑ. Υποχρεώσεις / Δεσμεύσεις / Δικαιώματα δικαιούχων
1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο/η δικαιούχος:
		 α.	Δικαιούται να αλλάξει εκπαιδευτικό ίδρυμα μόνο με τη συγκατά-
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θεση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για συνέχιση της έκδοσης του δανείου.
		β.	Δικαιούται να αλλάξει κλάδο σπουδών μόνο με τη συγκατάθεση
του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για συνέχιση
της έκδοσης του δανείου.

ΙΒ. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		 Συνήθως υποβάλλονται περίπου 2.000 αιτήσεις τον χρόνο.
2. Ενημέρωση αιτητή/αιτήτριας:
		Ο/Η αιτητής/αιτήτρια ενημερώνεται για την πορεία εξέτασης της αίτησής του/της.
3. Δάνεια για μεταπτυχιακές / διδακτορικές σπουδές:
		Ο Κεντρικός Φορέας παρέχει δάνεια σε δικαιούχα πρόσωπα για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Ο/Η αιτητής/αιτήτρια πρέπει να
υποβάλει αίτηση στον Κεντρικό Φορέα, όταν θα έχει εξασφαλίσει
προσφορά θέσης σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Γραφεία
του Κεντρικού Φορέα στο τηλέφωνο 22468350.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
2. Ονομασία Φορέα:
		 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
3. Διεύθυνση Φορέα:
		 Γωνία Προδρόμου / Λεύκωνος 2,
		2064 Στρόβολος,
		Λευκωσία
4. Επικοινωνία με τον Φορέα:
		 Τηλέφωνο: 22503333
		 Τηλεομοιότυπο: 22503330
		 Ε-mail: hfc@hfc.com.cy
		 Ιστοσελίδα: www.hfc.com.cy
5. Γενικές πληροφορίες:
		Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ιδρύθηκε από το Κράτος με
τον Νόμο 43 του 1980, με αποστολή την παροχή χρηματοδότησης στα
κυπριακά νοικοκυριά για σκοπούς στέγασης με τους πλέον ευνοϊκούς
όρους. Τον Ιούνιο του 2017, με σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας
του Οργανισμού, ο ρόλος του στην παροχή πιστωτικών διευκολύνσε-
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ων διευρύνεται και καλύπτει και άλλες χρηματοδοτικές ανάγκες των
νοικοκυριών πέραν από τις στεγαστικές. Μεταξύ αυτών είναι και τα
σπουδαστικά δάνεια μέσω του Σχεδίου «Πάμε Σπουδές» και του Ειδικού Σχεδίου Χρηματοδότησης Σπουδών «Νέοι Σπουδαστές».

Β. Στοιχεία Σπουδαστικού Δανείου
1(α) Σχέδιο «Πάμε Σπουδές»:
		Το Σχέδιο «Πάμε Σπουδές» καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των
νοικοκυριών για σπουδές και περιλαμβάνει δίδακτρα, έξοδα διαμονής, έξοδα διαβίωσης και λοιπά έξοδα σπουδών (μεταφορικά, βιβλία,
ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.λπ.). Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί:
		 • Σπουδές νέων φοιτητών/φοιτητριών
		•	Μεταφορά σπουδαστικού δανείου από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα
και συμπληρωματική χρηματοδότηση υφιστάμενου κύκλου σπουδών
		 • Μεταφορά σπουδαστικού δανείου από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα
1(β) Ειδικό Σχέδιο Χρηματοδότησης Σπουδών «Νέοι Σπουδαστές»
	Για τους/τις νέους/νέες σπουδαστές/σπουδάστριες, που αρχίζουν τις
σπουδές τους μέχρι και το 2021, ο Οργανισμός προσφέρει την ευκαιρία ένταξής τους στο Ειδικό Σχέδιο Χρηματοδότησης Σπουδών “Νέοι
Σπουδαστές”, με επιτόκιο βασικό + περιθώριο 0,9% για τα πρώτα 5
χρόνια. Για τα υπόλοιπα χρόνια - Βασικό Επιτόκιο + περιθώριο 1,70%
		Σημειώνεται ότι το δάνειο αφορά σε δάνεια για προπτυχιακές σπουδές. Μεταπτυχιακά δεν καλύπτονται.
2. Χαρακτηριστικά των Σχεδίων:
(α) Ύψος δανείου
		 Από €5.000 μέχρι €120.000
(β) Περίοδος αποπληρωμής:
		 Μέχρι 30 χρόνια.
		Η μέγιστη διάρκεια του δανείου μπορεί να φθάσει μέχρι το 67ο έτος
του μέσου όρου της ηλικίας των δανειοληπτών/δανειοληπτριών, αλλά
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να μην υπερβαίνει το 70ο έτος της ηλικίας οποιουδήποτε/οποιασδήποτε εκ των δανειοληπτών/δανειοληπτριών.
(γ) Έκδοση δανείου:
		 Τμηματική (ετήσια), ανάλογα με τα χρόνια σπουδών.
		Οι εκδόσεις γίνονται με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εγγραφής
στο Πανεπιστήμιο.
(δ) Περίοδος χάριτος κεφαλαίου:
		Επιτρέπεται.
		Η περίοδος χάριτος κεφαλαίου μπορεί να φθάσει μέχρι και τρία (3)
χρόνια μετά την κανονική διάρκεια των σπουδών. Κατά τη διάρκεια
της περιόδου χάριτος, καταβάλλονται οι τόκοι ή η μεγαλύτερη δόση
που θα συμφωνηθεί. Η περίοδος χάριτος περιλαμβάνεται στη συνολική περίοδο αποπληρωμής του δανείου.
(ε) Επιτόκια:
		Κυμαινόμενα.
		Το κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελείται από το εκάστοτε Βασικό Επιτόκιο του Οργανισμού και το περιθώριο που συμφωνείται με τους δανειολήπτες, στη βάση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης. Πληροφορίες για τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού www.hfc.com.cy.
(στ) Κεφαλαιοποίηση τόκων:
		 Μόνο μια φορά τον χρόνο
(ζ) Εξασφάλιση:
		 Α΄ υποθήκη ακινήτου ή/και δέσμευση κατάθεσης.
		Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 75% της αξίας της υποθήκης ή το 90% της κατάθεσης που δεσμεύεται.
(η) Έξοδα:
		Αρχικά έξοδα που δεν περιλαμβάνονται στη δόση:
		 •	Καταβάλλονται έξοδα υπέρ τρίτων, δηλαδή, χαρτόσημα και τέλη
		 εκτίμησης και εγγραφής υποθήκης (όπου εφαρμόζεται)
		 • Έξοδα αίτησης δανείου €30
		 •	Έξοδα ετοιμασίας εγγράφων 0,05% στο ποσό δανείου με ελάχιστο
€50 και μέγιστο €300
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(θ)
		
		
		

• Κάθε έκδοση δανείου χρεώνεται €10.
Άλλες διευκολύνσεις:
•	Δωρεάν εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής (i-banking)
•	Άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών (Ταμιευτήριο/Όψεως/Τρεχούμενος)
•	Χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρεται το δάνειο
1. Κλάδοι σπουδών:
		Οποιοσδήποτε κλάδος
2. Προσόντα που αποκτώνται:
		Δίπλωμα, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό, Επαγγελματικός Τίτλος Σπουδών
3. Xώρα σπουδών:
		Οποιαδήποτε χώρα
4. Διάρκεια σπουδών:
		Δεν καθορίζεται

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1. Κυπριακή υπηκοότητα
2.	Πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μόνιμη διαμονή
στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια
3.	Εξασφάλιση θέσης σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της
Κύπρου ή του εξωτερικού

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Έντυπα
		 Τα Ειδικά Έντυπα Αίτησης διατίθενται:
		 (α)	Σε όλα τα καταστήματα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ως ακολούθως:
			Λευκωσία: Γωνία Προδρόμου/Λεύκωνος 2, Τηλέφωνο: 22503333
Λεμεσός: Βασιλέως Κωνσταντίνου 74, Τηλέφωνο: 25855100
		 Λάρνακα: Πηλίου 11-13, Quality Tower A, Τηλέφωνο: 24204800
		 Πάφος: Αγίου Σπυρίδωνα 23, Τηλέφωνο: 26522730
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			Παραλίμνι: 1ης Απριλίου 162, Τηλέφωνο: 23202600
		 (β) Στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
		 www.hfc.com.cy
2.	Απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που θα πρέπει να επισυνάπτονται
στην αίτηση ανάλογα με τον σκοπό του δανείου
		(α) Σπουδές νέων φοιτητών
			 •	Βεβαίωση εγγραφής ή εξασφάλισης θέσης σε Ανώτερο/Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό
			 •	Πιστοποιητικό ή/και τιμολόγιο διδάκτρων
			 •	Σύμβαση για τη διαμονή (όπου ισχύει)
		 (β) Συμπληρωματική χρηματοδότηση υφιστάμενου κύκλου σπουδών
			 •	Πρωτότυπο κατάστασης λογαριασμού του δανείου για τους
τελευταίους 12 μήνες τουλάχιστον
			 •	Βεβαίωση εγγραφής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
			 •	Πιστοποιητικό ή/και τιμολόγιο διδάκτρων
			 •	Σύμβαση για τη διαμονή (όπου ισχύει)
		 (γ) Μεταφορά σπουδαστικού δανείου από άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα
			 •	Πρωτότυπο κατάστασης λογαριασμού του δανείου για τους
τελευταίους 12 μήνες τουλάχιστον
			 •	Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών που έχει αποκτηθεί
		 (δ) Άλλα πρόσθετα στοιχεία
			 •	Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (Κ.Π.Ο.Σ.),
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
			 •	Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας του ακινήτου που θα υποθηκευτεί (όπου εφαρμόζεται)
			 •	Απόδειξη πληρωμής εξόδων εκτίμησης (όπου εφαρμόζεται)

ΣΤ. Διεύθυνση υποβολής Αιτήσεων
	Σε όλα τα καταστήματα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ως
ακολούθως:

80

Λευκωσία: Γωνία Προδρόμου/Λεύκωνος 2, Τηλέφωνο: 22503333
Λεμεσός: Φίλιου Ζαννέττου 2, Τηλέφωνο: 25818877
Λάρνακα: Πηλίου 11-13, Quality Tower A, Τηλέφωνο: 24625885
Πάφος: Αγίου Σπυρίδωνα 23, Τηλέφωνο: 26522730
Παραλίμνι: 1ης Απριλίου 162, Τηλέφωνο: 23821130

Ζ. Τρόπος υποβολής Αιτήσεων
Με προσωπική συνέντευξη με τους αρμόδιους Λειτουργούς δανειοδοτήσεων στα κατά τόπους καταστήματα του Οργανισμού.

Η. Αρμοδιότητα εγκρίσεως Αιτήσεων για σπουδαστικά δάνεια
 ρμόδια Επιτροπή για τις εγκρίσεις δανείων είναι η Επιτροπή Πιστώσεων
Α
του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους καταστήματα του Οργανισμού ή/και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
www.hfc.com.cy.
Λευκωσία: Γωνία Προδρόμου/Λεύκωνος 2, Τηλέφωνο: 22503333
Λεμεσός: Βασιλέως Κωνσταντίνου 74, Τηλέφωνο: 2585510
Λάρνακα: Πηλίου 11-13, Quality Tower A, Τηλέφωνο: 24625885
Πάφος: Αγίου Σπυρίδωνα 23, Τηλέφωνο: 26522730
Παραλίμνι: 1ης Απριλίου 162, Τηλέφωνο: 23821130

Παγκύπρια γραμμή πληροφόρησης για νέα δάνεια: 8000 0030
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ΑΓΑΠΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		 Σωματείο «Παγκύπρια Πορεία Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄»
2. Ονομασία Φορέα:
		 Σωματείο «Παγκύπρια Πορεία Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄»
3. Διεύθυνση Φορέα:
		 Κυβερνητικές Κατοικίες, Αρ. 45,
		Τ.Κ. 24671,
		1302 Λευκωσία
4. Τηλέφωνα Φορέα:
		22668165, 22664427
5. Tηλεομοιότυπο Φορέα:
		22661362

Β. Στοιχεία Υποτροφίας
1.
		
2.
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Τίτλος υποτροφίας:
Υποτροφία της Παγκύπριας Πορείας Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
Αριθμός υποτροφιών που προκηρύσσονται:
Ο αριθμός αυτός δεν είναι σταθερός

3. Συχνότητα προκήρυξης:
		 Κάθε χρόνο (3 Αυγούστου, ημέρα Θανάτου-Μνήμης Μακαρίου Γ΄)
4. Διάρκεια υποτροφίας:
		 Όση η κανονική διάρκεια σπουδών
5. Χρηματικό χορήγημα:
		Για σπουδές στην Κύπρο δίνονται €3.000, για σπουδές στην Ελλάδα
και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, στις οποίες δεν καταβάλλονται
δίδακτρα, δίνονται €3.550. Το ποσό χορηγείται σε δύο δόσεις κάθε
χρόνο.
Σημείωση:
Η υποτροφία δεν περιλαμβάνει εκμάθηση της γλώσσας για εισδοχή σε πανεπιστήμιο.

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες
1. Κλάδοι σπουδών:
		Καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Πορείας
Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
2. Προσόντα που αποκτώνται:
		 Πρώτο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (Πτυχίο)
3. Χώρα σπουδών:
		Κύπρος, Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού στις οποίες δεν καταβάλλονται δίδακτρα
4. Διάρκεια σπουδών:
		 Όση η κανονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/τριών
1. Κυπριακή υπηκοότητα (όχι διπλή υπηκοότητα)
2. Ελληνική εθνικότητα
3. Διαγωγή κοσμιοτάτη
4. Λευκό ποινικό μητρώο
5.	Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την υποβολή της αίτησης ή απαλλαγή ή αναστολή, πριν από την έναρξη της υποτροφίας
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TAMEIO ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄

6. 	Δεν πρέπει ο/η αιτητής/αιτήτρια να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
σπουδών. Πρέπει να είναι πρωτοετής.
7. Δεν γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις.
8.	Εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Tεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή άλλης χώρας
του εξωτερικού όπου δεν καταβάλλονται δίδακτρα.
9.	Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Εκπαίδευσης στους κλάδους Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Γραφικών Τεχνών, Διακοσμητικής και Ξενοδοχειακών.
10. Γενικός βαθμός απολυτηρίου 17,5/20 και άνω.
11.	Δεν πρέπει ο/η αιτητής/αιτήτρια να έχει υποτροφία ή βοήθημα ή δάνειο από άλλη πηγή.
12.	Οι περιορισμοί στην ηλικία του/της αιτητή/αιτήτριας καθορίζονται
από την παραχωρούσα αρχή.

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Ειδικός τύπος αίτησης
		Διεύθυνση και τηλέφωνο διάθεσης εντύπων:
		 Παγκύπρια Πορεία Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,
		 Κυβερνητικές Κατοικίες, Αρ. 45,
		Λευκωσία
		 Τηλέφωνα: 22668165, 22664427,
		Τηλεομιότυπο: 22661362
2.	Απολυτήριο Δημόσιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την
παράγραφο Δ9.
3. Συστατική επιστολή από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του Σχολείου.
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
5.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης από τον/την αιτητή/αιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή άλλης χώρας του
εξωτερικού όπου δεν καταβάλλονται δίδακτρα.
6. 	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής ή αναστολής, όπως καθορίζει η παράγραφος Δ5.
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7.	Δήλωση οικονομικής κατάστασης της οικογένειας του/της αιτητή/αιτήτριας, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση μισθοδοσίας και των δύο γονέων από τους εργοδότες. Στην περίπτωση των αυτοεργοδοτούμενων, θα πρέπει να υποβληθούν αποδείξεις πληρωμών
εισφορών στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σημείωση:
Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει:
α. να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση,
β. να είναι πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα,
γ. να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
Οι αιτήσεις που δεν θα είναι σωστά συμπληρωμένες, με όλα τα στοιχεία που ζητούνται,
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1. Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
		Κάθε Οκτώβριο
2. Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
		 Παγκύπρια Πορεία Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄,
		 Κυβερνητικές Κατοικίες, Αρ. 45,
		Τ.Κ. 24671,
		1302 Λευκωσία
3. Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
		 Ταχυδρομικώς ή με το χέρι

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
		Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Πορείας Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
1. Τρόπος επιλογής υποτρόφων:
		Μελέτη των αιτήσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών για τους/τις
αιτητές/αιτήτριες από υπηρεσίες, φορείς και άτομα
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2. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων:
		 α. Προσόντα και υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση
		β. Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων για σπουδές
		γ. Εξαίρετο ήθος
Σημείωση:
Προτεραιότητα δίνεται ανάλογα με την επίδοση, το ήθος και τον βαθμό απορίας.

Θ. Υποχρεώσεις / Δεσμεύσεις / Δικαιώματα υποτρόφων
1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι υπότροφοι:
		α.	Έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν κάθε χρόνο την Επιτροπή
Υποτροφιών για την ακαδημαϊκή τους επίδοση προσκομίζοντας
ανάλογα πιστοποιητικά (π.χ. αναλυτική κατάσταση μαθημάτων,
βεβαίωση ότι προάγονται στο επόμενο έτος κ.λπ.).
		β.	Έχουν δικαίωμα να αλλάξουν εκπαιδευτικό ίδρυμα, μόνο αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που να δικαιολογούν τέτοια αλλαγή.
		γ. Δεν έχουν δικαίωμα να αλλάξουν κλάδο σπουδών.

Ι. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		Συνήθως υποβάλλονται διακόσιες πενήντα (250) αιτήσεις. Ο αριθμός
των αιτήσεων που υποβάλλονται ποικίλλει από χρόνο σε χρόνο.
2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
		 Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, στα τηλέφωνα 22668165 και 22664427.
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

1Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		 Ελληνική Δημοκρατία 		 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2. Ονομασία Φορέα:
		
Υφυπουργείο Ναυτιλίας
3. Διεύθυνση Φορέα:
		Υφυπουργείο Ναυτιλίας,
		Οδός Κυλλήνης,
		Μέσα Γειτονιά,
		4007 Λεμεσός
4. Τηλέφωνο Φορέα:
		25848100
5. Iστοσελίδα Φορέα:
		www.shipping.gov.cy
6. Γενικές πληροφορίες:
		Οι υποτροφίες χορηγούνται για φοίτηση στις Ακαδημίες Πλοιάρχων
και Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας. Οι απόφοιτοι/
απόφοιτες αυτών των σχολών μπορούν να εργοδοτηθούν είτε ως αξιωματικοί στα εμπορικά πλοία είτε ως στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών.

1Β. Στοιχεία Υποτροφίας
1. Τίτλος υποτροφίας:
		Υποτροφία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας για φοίτηση στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας
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2. Αριθμός υποτροφιών που προκηρύσσονται:
		Σαράντα (40)
3. Συχνότητα προκήρυξης:
		Κάθε χρόνο
4. Διάρκεια υποτροφίας:
		
Όση η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή (τρία χρόνια) και 12 μήνες θαλάσσια εκπαιδευτική υπηρεσία σε εμπορικό πλοίο
5. Χρηματικό χορήγημα:
		
Η υποτροφία περιλαμβάνει τα δίδακτρα και τα έξοδα διαμονής σε
όσες σχολές έχουν εσωτερική φοίτηση.

1Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες
1. Κλάδοι σπουδών:
		Πλοίαρχοι, Μηχανικοί
2. Προσόντα που αποκτώνται:
		 Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄, Δίπλωμα Γ΄ Μηχανικού
3. Χώρα σπουδών:
		Ελλάδα
4. Διάρκεια σπουδών:
		Τέσσερα χρόνια
5. Γλώσσα διδασκαλίας:
		Ελληνική

1Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1.	
Κυπριακή υπηκοότητα με ένα τουλάχιστον εκ των δύο γονέων κυπριακής καταγωγής.
2. Απόφοιτος/Απόφοιτη Λυκείου.
3.	
Οι άρρενες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη της υποτροφίας. Όσοι από τους άρρενες υποψηφίους έχουν εξαιρεθεί για λόγους υγείας από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από
κυβερνητικό γιατρό ανάλογης ειδικότητας με την πάθηση, για την
οποία εξαιρέθηκαν, που να βεβαιώνει ότι η πάθηση δεν υφίσταται πλέον
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ή, εάν αυτή υφίσταται, δεν αποτελεί κώλυμα για εργασία ως αξιωματικός εμπορικού ναυτικού.
4.	Όριο Ηλικίας: Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου υποβολής της
αίτησης ο/η υποψήφιος/υποψήφια να μην ξεπερνά την ηλικία των 27
χρόνων.
5.	Φυσική κατάσταση και υγεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις Ελληνικής
Δημοκρατίας για τους αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού.

1Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Ειδικός τύπος αίτησης
		Διεύθυνση και τηλέφωνο διάθεσης εντύπων:
		Υφυπουργείο Ναυτιλίας,
		 Τομέας Ναυτικών και Ναυτικής Εκπαίδευσης,
		 Σπύρου Κυπριανού 1,
		 Μέσα Γειτονιά, 4001 Λεμεσός
		Τηλέφωνο: 25823701
2.	Απολυτήριο ή αντίγραφο απολυτηρίου Δημόσιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Λυκείου ή απολυτήριο Λυκείου από ιδιωτική σχολή αναγνωρισμένη από την Kυπριακή Δημοκρατία
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως (στην ελληνική γλώσσα)
4.	
Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων από
Στρατιωτική Μονάδα ή το Γ.Ε.Ε.Φ. ή πιστοποιητικό απαλλαγής ή βεβαίωση αναμενόμενης εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων
εντός του έτους. Όσοι από τους άρρενες υποψηφίους έχουν εξαιρεθεί
για λόγους υγείας από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα πρέπει
να προσκομίσουν πιστοποιητικό από κυβερνητικό γιατρό ανάλογης
ειδικότητας με την πάθηση, για την οποία εξαιρέθηκαν, που να βεβαιώνει ότι η πάθηση δεν υφίσταται πλέον ή, εάν αυτή υφίσταται, δεν
αποτελεί κώλυμα για εργασία ως αξιωματικός εμπορικού ναυτικού.
5.	Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στην Κύπρο (από τον οικείο Έπαρχο)
6. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου (από την αστυνομία)
7. Δύο φωτογραφίες
8. Έκθεση υγειονομικής εξέτασης από Kρατικό Γενικό Nοσοκομείο
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1ΣΤ. Τόπος υποβολής αιτήσεων
1.
		
		
		

Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
Τομέας Ναυτικών και Ναυτικής Εκπαίδευσης,
Σπύρου Κυπριανού 1,
Μέσα Γειτονιά, 4001 Λεμεσός

1Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
		Υφυπουργείο Ναυτιλίας
2. Αρμόδια Επιτροπή για επικύρωση της απόφασης:
		Υφυπουργείο Ναυτιλίας

1Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
1. Τρόπος επιλογής υποτρόφων:
		Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται ύστερα από γραπτό διαγωνισμό
στα πιο κάτω μαθήματα:
		α. Ελληνικά (έκθεση ιδεών)
		β. Μαθηματικά (άλγεβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία)
		γ. Αγγλικά
Σημείωση:
Οι εξετάσεις γίνονται, συνήθως, αρχές Φεβρουαρίου.

1Θ. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		 Συνήθως υποβάλλονται πέραν των σαράντα (40) αιτήσεων.
2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
		Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από το τέλος Μαρτίου μέχρι τις
αρχές Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο
25823701.
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2Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		Υφυπουργείο Ναυτιλίας
2. Ονομασία Φορέα:
		Υφυπουργείο Ναυτιλίας
3. Διεύθυνση Φορέα:
		Υφυπουργείο Ναυτιλίας,
		 Οδός Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά,
		4007 Λεμεσός
4. Τηλέφωνο Φορέα:
		25848100
5. Iστοσελίδα Φορέα:
		www.shipping.gov.cy
6. Γενικές πληροφορίες:
		Οι υποτροφίες χορηγούνται για φοίτηση στις Ακαδημίες Πλοιάρχων
και Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού της Κύπρου. Οι απόφοιτοι/
απόφοιτες αυτών των σχολών εργοδοτούνται ως αξιωματικοί στα
εμπορικά πλοία.

2Β. Στοιχεία Υποτροφίας
1. Τίτλος υποτροφίας:
		 Υποτροφία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας για φοίτηση στις Ακαδημίες
		 Εμπορικού Ναυτικού της Κύπρου
2. Αριθμός υποτροφιών που προκηρύσσονται:
		Δεκαπέντε (15)
3. Συχνότητα προκήρυξης:
		Κάθε χρόνο
4. Διάρκεια υποτροφίας:
		Ετήσια
5. Χρηματικό χορήγημα:
		 Τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ.

2Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες
1. Κλάδοι σπουδών:
		Πλοίαρχοι, Μηχανικοί
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2. Προσόντα που αποκτώνται:
		Πιστοποιητικό Ικανότητας Ανθυποπλοιάρχου, Πιστοποιητικό Ικανότητας Τρίτου Μηχανικού
3. Χώρα σπουδών:
		Κύπρος
4. Διάρκεια σπουδών:
		Οι σχολές είναι ιδιωτικές. Ανάλογα με τη σχολή και το πρόγραμμα
που θα επιλεγεί η διάρκεια είναι 1½ έτος, τρία έτη ή τέσσερα έτη, περιλαμβανομένης και της πρακτικής εκπαίδευσης σε πλοίο.
5. Γλώσσα διδασκαλίας:
		Ελληνική ή Αγγλική, ανάλογα με τη σχολή και το πρόγραμμα που θα
επιλεγεί.

2Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1.	Πρόσωπα που φοιτούν σε αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες
του Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμου του 2008, όπως τροποποιήθηκε, εκπαιδευτικό Κέντρο/Ίδρυμα.
2.	Πρόσωπα που δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 30 ετών κατά την
έναρξη των σπουδών τους.
3.	Πρωτοετείς απόφοιτοι/απόφοιτες Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ή Απόφοιτοι/Απόφοιτες Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ή Απόφοιτοι/Απόφοιτες Δημοσίων Τεχνικών Σχολών με μέσο
όρο βαθμολογίας απολυτηρίου 80% και άνω (Κατηγορία Α).
4. Εάν είναι Άρρεν να μην έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις.
5.	Πρόσωπα τα οποία έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα με μέσο όρο
βαθμολογίας 80% για το εξάμηνο/ακαδημαϊκό έτος που ολοκληρώνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του προηγουμένου χρόνου, και έχουν εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο/έτος σπουδών. Με την αίτησή τους θα
επισυνάψουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Κατηγορία Β).
Εάν το ένα από τα δύο εξάμηνα περιλάμβανε επί του πλοίου υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση, τότε ο/η υποψήφιος/υποψήφια πρέπει να
έχει συμπληρώσει 90 ημέρες τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία για να
μπορεί να διεκδικήσει υποτροφία.
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6.	Σπουδαστές/Σπουδάστριες που έχουν εγγραφεί σε εγκεκριμένο ειδικό
πρόγραμμα, πού έχει ως προϋπόθεση συμμετοχής την κατοχή διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυτικού Μηχανολόγου ή άλλου συναφούς με βαθμό πτυχίου
70% τουλάχιστον (Κατηγορία Α).
7.	Πρόσωπα που κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή και είναι πολίτες
κράτους μέλους της ΕΕ με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια τριών
ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην Κύπρο
για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών ή πρόσωπα που δεν
είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και οι ίδιοι κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και
έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

2Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Ειδικός τύπος αίτησης
		Διεύθυνση και τηλέφωνο διάθεσης εντύπων:
		 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,
		 Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία
		 Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.
		και
		Υφυπουργείο Ναυτιλίας,
		 Τομέας Ναυτικών και Ναυτικής Εκπαίδευσης
		 Σπύρου Κυπριανού 1,
		 Μέσα Γειτονιά, 4001 Λεμεσός
		Τηλέφωνο: 25823701

2ΣΤ. Τόπος υποβολής αιτήσεων
1. Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
		Οι αιτήσεις με όλα τα συνημμένα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν
στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στη διεύθυνση:
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Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος
όροφος, 1065 Λευκωσία.

2Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
		Υφυπουργείο Ναυτιλίας
2. Αρμόδια Επιτροπή για επικύρωση της απόφασης:
		Υφυπουργείο Ναυτιλίας

2Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
1. Τρόπος επιλογής υποτρόφων:
		 Κοινωνική/Οικογενειακή κατάσταση.
•	Ο/Η αιτητής/αιτήτρια να είναι ορφανός/ορφανή από τους δύο γονείς - Συντελεστής 1,20.
•	Ο/Η αιτητής/αιτήτρια να είναι ορφανός/ορφανή από τον έναν γονέα - Συντελεστής 1,15.
•	Ο/Η αιτητής/αιτήτρια να προέρχεται από οικογένεια με διαζευγμένους γονείς/Μονογονεϊκή οικογένεια - Συντελεστής 1,05.
•	Άλλο - Συντελεστής 1,00.
2. Οικονομική Κατάσταση
		Θα λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο κατά κεφαλή μηνιαίο εισόδημα
με βάση τα 800 ευρώ. Το πηλίκο του 800 δια το κατά κεφαλή εισόδημα
της οικογένειας του/της αιτητή/αιτήτριας θα δίνει τον συντελεστή οικονομικής κατάστασης, o οποίος δεν θα είναι μεγαλύτερος από 1.2
ούτε μικρότερος από 0.8. Κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας, λαμβάνεται υπόψη και η σημερινή αξία της
κινητής και ακίνητης περιουσίας (περιουσίας) της οικογένειας του/
της αιτητή/αιτήτριας με βάση τις 700.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση που η συνολική αξία της περιουσίας υπερβαίνει τις 700.000,
η μοριοδότηση που θα λάβει πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή
που προκύπτει από τη διαίρεση του 700.000 διά την συνολική αξία της
περιουσίας.
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3. Μοριοδότηση
		Η επίδοση του/της υποψήφιου/υποψήφιας πολλαπλασιάζεται επί
τους συντελεστές που προκύπτουν από την κοινωνική/οικογενειακή
κατάσταση και την οικονομική κατάσταση. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες
κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας με κριτήριο το μεγαλύτερο
αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού. Στην περίπτωση σπουδαστών/
σπουδαστριών της παραγράφου 3.στ πιο πάνω, η επίδοση θα πολλαπλασιάζεται και με τον συντελεστή 8/7.

2Θ. Άλλα στοιχεία
1.
		
2.
		

Στατιστικά στοιχεία:
Συνήθως υποβάλλονται πέραν των δεκαπέντε (15) αιτήσεων.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες
μπορούν να αποταθούν στα τηλ: 22456433, 25823701,
τηλεομοιότυπα: 22673910, 25305030 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στις διευθύνσεις: info@ikyk.mof.gov.cy, seafarers@dms.gov.cy.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ

Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού:
		Κληροδότημα «Γεωργίου Τσίμον». Το καταπίστευμα τυγχάνει διαχείρισης εξ ημισείας από τις σχολικές εφορείες Κερύνειας και Καραβά
2. Ονομασία Φορέα:
		 Σχολική Εφορεία Κερύνειας
3. Διεύθυνση Φορέα:
		 Προσωρινό Δημαρχείο Κερύνειας,
		 Λεωφ. Μάρκου Δράκου, αρ. 8,
		Λευκωσία
4. Τηλέφωνο Φορέα:
		 22818040 (Δημαρχείο Κερύνειας)
5. Γενικές πληροφορίες:
		Η Σχολική Εφορεία Κερύνειας επιτελεί το έργο μιας σχολικής εφορείας, με όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά φορέα κατεχόμενης πόλης. Κύριος σκοπός είναι η παροχή ευκαιριών σε μαθητές/μαθήτριες ή απόφοιτους/απόφοιτες που προέρχονται από την Κερύνεια και τα γύρω χωριά, για γνωριμία και οικονομική ή άλλη ενίσχυση προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Β. Στοιχεία Υποτροφίας/Bοηθήματος
1. Τίτλος υποτροφίας:
		Υποτροφίες Σχολικής Εφορείας Κερύνειας - Κληροδότημα Γεωργίου
Τσίμον.
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2. Αριθμός υποτροφιών που προκηρύσσονται:
		 Συνήθως δίνονται 2 Υποτροφίες/ δεν είναι σταθερό
3. Συχνότητα προκήρυξης:
		 Μια φορά τον χρόνο
4. Διάρκεια υποτροφίας:
		 Τρία ως πέντε χρόνια
5. Χρηματικό χορήγημα:
		€1.000
Σημείωση:
• Η υποτροφία δεν περιλαμβάνει εκμάθηση της γλώσσας διδασκαλίας.
•	Το ετήσιο χορήγημα καταβάλλεται μία φορά ολόκληρο και είναι στην ευχέρεια του/
της υποτρόφου ο τρόπος χρήσης του.

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες
1. Κλάδοι σπουδών:
		Όλοι οι αναγνωρισμένοι κλάδοι σπουδών πανεπιστημίου ή ανώτατου
ιδρύματος
2. Προσόντα που αποκτώνται:
		Πτυχίο
3. Xώρα σπουδών:
		 Όλες οι χώρες
4. Διάρκεια σπουδών:
		 Μέχρι πέντε χρόνια, ανάλογα με τον κλάδο σπουδών
5. Γλώσσα διδασκαλίας:
		Χωρίς διάκριση

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών
1. Καταγωγή από την πόλη της Κερύνειας
2. Κυπριακή υπηκοότητα
3. Διαγωγή κοσμιοτάτη
4.	Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την έναρξη της
υποτροφίας ή απαλλαγή ή αναστολή
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ

5.	Οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει να είναι απόφοιτοι/απόφοιτες σχολείων
των δύο τελευταίων χρόνων
6. Ανεπάρκεια οικονομικών μέσων για σπουδές
7. Λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική κατάσταση των υποψηφίων
8.	Εξασφάλιση θέσης σε Ανώτατα/Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
Κύπρου ή του εξωτερικού
9.	Απολυτήριο δημοσίου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου ή παρόμοιου τύπου
Σημείωση:
Πέντε G.C.E. A level με βαθμό Α, σε οποιοδήποτε θέμα, αντικαθιστούν την ελάχιστη
γενική βαθμολογία απολυτηρίου των 19,5/20 για τη μία υποτροφία. Για τις άλλες δύο
δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία στα G.C.E.
Εναλλακτικά, γίνονται δεκτές αιτήσεις από κατόχους του International Baccalaureate
Diploma, με ανάλογες επιδόσεις.

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή αίτησης
1. Ειδικός τύπος αίτησης
		 Διεύθυνση και τηλέφωνο διάθεσης εντύπων:
		 Προσωρινό Δημαρχείο Κερύνειας,
		 Λεωφ. Μάρκου Δράκου, αρ. 8, Λευκωσία
		Τηλέφωνο Φορέα:
		 22818040 (Δημαρχείο Κερύνειας)
		Το έντυπο αναρτάται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου
Κερύνειας.
2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
		
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως
4.	Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Ανώτερα/Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα στην Κύπρο/στο εξωτερικό		
5.	Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων/αναστολής/
απαλλαγής
6. Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στην Κύπρο (από τον οικείο Έπαρχο
ή από άλλη αρμόδια αρχή)
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7.	Πιστοποιητικά επιτυχίας σε εξετάσεις (τα πιστοποιητικά των G.C.E.
είναι υποχρεωτικά όταν απουσιάζει ο βαθμός απολυτηρίου, οι υπόλοιπες εξετάσεις αποτελούν ενισχυτικά και προαιρετικά στοιχεία)
8. Φορολογική βεβαίωση γονέων
9. Πολιτική ταυτότητα
10. Εκλογικό βιβλιάριο αιτητή/αιτήτριας ή γονέα
11. Πιστοποιητικό εγγραφής σε πανεπιστήμιο
12. Βεβαίωση φοίτησης (για φοιτητές)
13. Βεβαίωση εξαρτωμένων οικογένειας
14. Βεβαίωση φοίτησης εξαρτωμένων
15. Βεβαίωση ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών γονέων
16. Βεβαίωση σύνταξης, επιδόματος, βοηθήματος κ.λπ.

ΣΤ. Περίοδος, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1. Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
		 Χειμώνας ή Άνοιξη, ανάλογα
2. Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
		Προσωρινό Δημαρχείο Κερύνειας, Λεωφ. Μάρκου Δράκου, αρ. 8, Λευκωσία
3. Τρόπος υποβολής αιτήσεων:
		 Ταχυδρομικώς ή με το χέρι

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
		α. Επιτροπή υποτροφιών Σχολικής Εφορείας Κερύνειας
		β. 	Οι αποφάσεις της επιτροπής χρειάζονται επικύρωση από την ολομέλεια της Σχολικής Εφορείας.

Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
1. Τρόπος επιλογής υποτρόφων:
		 Ενδελεχής εξέταση του φακέλου του/της υποψηφίου/υποψήφιας
2. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων:
		Προσόντα, ακαδημαϊκή επίδοση και κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
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Θ. Υποχρεώσεις / δεσμεύσεις / δικαιώματα υποτρόφων
1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι υπότροφοι:
		α.	Πρέπει να έχουν ικανοποιητική επίδοση, με την έννοια ότι προάγονται σταθερά στην επόμενη χρονιά και συμπληρώνουν τα καθορισμένα χρόνια για το πτυχίο, το οποίο αποκτούν εντός των ορίων
που προβλέπονται από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.
		β.	Μπορούν να αλλάξουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο σπουδών
πριν από την έναρξη των σπουδών. Μετά, για οποιαδήποτε μεταβολή η Επιτροπή επιφυλάσσεται με την απόφασή της.
		γ.	Πρέπει να ενημερώνουν τον φορέα κάθε εξάμηνο (ή οποτεδήποτε
κρίνει η Επιτροπή) για την πορεία των σπουδών τους ή τυχόν νέα
δεδομένα, παρουσιάζοντας βεβαίωση φοίτησης ή οτιδήποτε άλλο
χρειαστεί.

Ι. Άλλα στοιχεία
1. Στατιστικά στοιχεία:
		 Συνήθως υποβάλλονται δεκαπέντε (15) μέχρι τριάντα (30) αιτήσεις.
2. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
		Οι επιλεγέντες/επιλεγείσες ενημερώνονται γραπτώς και τηλεφωνικώς
για τα αποτέλεσματα περί το τέλος της ακαδημαїκής χρονιάς, για την
οποία γίνεται η αίτηση.
3. ΄Αλλες παρατηρήσεις/διευκρινίσεις:
		Επειδή η διαδικασία παροχής υποτροφιών ξεκίνησε την ακαδημαїκή
χρονιά 2014-2015, πολλά δεδομένα που καταγράφηκαν υπόκεινται σε
αλλαγή, η οποία ενδεχομένως θα αποτυπωθεί στην επόμενη έκδοση
του ΥΠΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τον Δρα Γιαννάκη Κουμίδη, στο τηλέφωνο 99592738.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ/ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ,
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
Η ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1.
		
2.
		
3.
		

Ονομασία Χορηγού:
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Ονομασία Φορέα:
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Επικοινωνία με τον Φορέα:
Επίσημη ιστοσελίδα: www.churchofcyprus.org.cy

Β. Προκηρύξεις Υποτροφιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου
	Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου δέχεται αιτήσεις από αποφοίτους/απόφοιτες των πιο κάτω Δημοσίων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, για την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών, σε
πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες, για πτυχιακές σπουδές (πρώτο πτυχίο)
στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ή σε Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή σε Πανεπιστήμια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
Λύκεια και Τεχνικές Σχολές Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας
•	Λύκειο Κύκκου Α΄
•	Λύκειο Κύκκου Β΄
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•	Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας
•	Λύκειο Ακροπόλεως
•	Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
•	Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος
•	Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου
•	Λύκειο Λατσιών
•	Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης
•	Λύκειο Παλλουριώτισσας
•	Παγκύπριο Γυμνάσιο
•	Εσπερινό Λύκειο Λευκωσίας
•	Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
•	Β΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
•	Γ΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και
προσόντα αιτητών/αιτητριών μπορείτε να βρείτε στην Επίσημη ιστοσελίδα:
www.churchofcyprus.org.cy.
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη λειτουργό για τις Υποτροφίες Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, κ. Ελένη Οδυσσέως, τηλ.: 22554734.

Γ. 	Προκηρύξεις Υποτροφιών των Ιδρυμάτων/Κληροδοτημάτων των οποίων
τη διαχείριση διενεργεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
	Αριθμός Ιδρυμάτων/Κληροδοτημάτων, των οποίων τη διαχείριση διενεργεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για Υποτροφίες για
πτυχιακές σπουδές στην Κύπρο, Ελλάδα και το εξωτερικό.
	Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε Ίδρυμα/Κληροδότημα σχετικά
με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών/αιτητριών μπορείτε να βρείτε στην Επίσημη ιστοσελίδα: www.churchofcyprus.org.cy.
	Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο λειτουργό για τις Υποτροφίες Ιδρυμάτων/Κληροδοτημάτων, των οποίων τη διαχείριση διενεργεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, κ. Κώστα Κελογρηγόρη, τηλ.: 22554635.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
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Υ ΠΟ Τ Ρ Ο ΦΙ Ε Σ

Γ ΙΑ

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.

J. W. Fulbright Center
Οδός Μάρκου Δράκου (δίπλα από το ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας)
1102 Λευκωσία
Markou Drakou Street Ledra Palace Road (UN Buffer Zone),
1102 Nicosia
Τηλέφωνο: 22669757
Ιστοσελίδα: www.studyusa.com.cy
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@studyusa.com.cy

2.

Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
Γλάδστωνος 40,
1095 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22667706, 22674018
Τηλεομοιότυπο: 22675002
Ιστοσελίδα: www.leventisscholarships.org
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@leventisscholarships.org.cy

3.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Φλωρίνης 7,
Greg Tower, 3ος όροφος,
1065 Λευκωσία
ή
Τ.Θ. 23949,
1687 Λευκωσία.
Τηλέφωνο: 22456433
Τηλεομοιότυπο: 22673910
Ιστοσελίδα: www.cyscholarships.gov.cy
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ikyk.mof.gov.cy
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4.

Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
Λεωφ. Στροβόλου 254,
2048 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22468350
Τηλεομοιότυπο: 22322429
Ιστοσελίδα: www.kentrikosforeas.org.cy
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: information@kentrikosforeas.org.cy

5.

Ίδρυμα Kυριακής Θούπα
Λεωφόρος Kυρηνείας 91,
2113 Aγλαντζιά,
Τηλέφωνα: 22462951, 99694347
Τηλεομοιότυπο: 22462952

6.

Κοινωφελές Ίδρυμα “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”
Προγράμματα για Έλληνες φοιτητές
Αισχίνου 4,
10558 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνα: 0030-210-3713053/054/056/057
Τηλεομοιότυπο: 0030-210-3315913
Ιστοσελίδα: www.onassis.org
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: scholarships@onassis.org
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

7.

Ίδρυμα Νικόλα Οικονόμου
Υποτροφίες σε κλάδους Μουσικών Σπουδών
Τ.Θ. 51443,
3505 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25825095
Τηλεομοιότυπο: 25738708
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@nefcy.com

8.

Ίδρυμα Eλένης Θ. Σαββίδου
Bασιλικού 12,
Στρόβολος,
2060 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22423026, 99631737

9.

Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου
Sylvia Ioannou Foundation
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
scholarships@sylviaioannoufoundation.org
Ιστοσελίδα:
https://sylviaioannoufoundation.org/el/
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