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ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, 
ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: ΚΕΠ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ και ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΚΕΠ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ: ΚΕΠ ΠΑΦΟΥ και
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: ΚΕΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ. 
 
ΟΙ ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 

 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΗΛ.: 22456433, ΦΑΞ: 22673910 
EMAIL: info@ikyk.mof.gov.cy  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.cyscholarships.gov.
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ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019/20 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 440 

 
ετικό έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ: ΙΚΥΚ 106 

 
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  

Φεβρουαρίου 2020, 2:00 μ.μ. μέχρι 
20 Μαρτίου 2020, 2:00 μ.μ. 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΙΚΥΚ ΕΙΤΕ 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: ΚΕΠ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ και ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ: ΚΕΠ ΠΑΦΟΥ και ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: ΚΕΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

ΔΡΟΜΕΙΟΥ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΠΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ 7, GREG TOWER, 3
ος

 όροφος  
1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΗΛ.: 22456433, ΦΑΞ: 22673910  

.cy 

 

ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

 

μ.μ. μέχρι  

ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΙΚΥΚ ΕΙΤΕ ΩΣ 

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. 



Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει τη χορήγηση αριθμού κρατικών υποτροφιών 

σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.   
 

Η αξία της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε €4.000 ετησίως και η διάρκειά της ορίζεται μέχρι 3 έτη.  
Η υποτροφία, για το τελευταίο έτος των σπουδών, θα καταβάλλεται με την υποβολή του 

διδακτορικού τίτλου μέσα σε μέγιστο διάστημα έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών. 

 

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν, μόνον διά χειρός, είτε στα 

γραφεία του ΙΚΥΚ, είτε όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: ΚΕΠ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ και ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΚΕΠ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ: ΚΕΠ ΠΑΦΟΥ και ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: ΚΕΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

 

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020.  Αιτήσεις, 

που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.   

Η ώρα μέχρι την οποία μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις ορίζεται, ως ακολούθως: 

Παράδοση αίτησης στο ΙΚΥΚ: 20/03/20, ώρα 14:00. 

Παράδοση αίτησης στα ΚΕΠ: 20/03/20, ώρα 16:30.   

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών, δεν θα γίνονται 

αποδεκτές.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την παρούσα Ανακοίνωση και την Αίτηση με αρ. ΙΚΥΚ 

106 από: 

• τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία, 

• τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις επαρχίες,  

• τα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες, και  

• την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου www.cyscholarships.gov.cy 
 

Τονίζεται ότι: 

• Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης.  

•  Όσες αιτήσεις δεν είναι συμπληρωμένες ή/και δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και 
προϋποθέσεις ή/και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δεν 

θα γίνονται αποδεκτές. 

• Επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της 
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

• Επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται μετά τη λήψη της 
τελικής απόφασης για τη χορήγηση υποτροφίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, δεν 

θα γίνονται αποδεκτά. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Τα άτομα που θα παραδίνουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ, προτρέπονται να ελέγχουν και 

να σημειώνουν εκ των προτέρων τις βεβαιώσεις/πιστοποιητικά, τα οποία θα υπολείπονται από τις 

αιτήσεις τους, να εξασφαλίζουν όσα από αυτά μπορούν να δοθούν από τα ΚΕΠ και να τα 

ενσωματώνουν στην αίτησή τους πριν την παραδώσουν.   

Τονίζεται ότι οι Λειτουργοί των ΚΕΠ δεν θα ελέγχουν κατά πόσο οι αιτήσεις είναι ελλιπείς. Ως εκ 

τούτου, αποτελεί ευθύνη των ενδιαφερομένων να παραδώσουν τις αιτήσεις τους εμπρόθεσμα, ορθά 

συμπληρωμένες μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αυτές 

θα απορρίπτονται χωρίς άλλη προειδοποίηση. 
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Α. 1.  ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ: 

 
(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 είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου κατά την περίοδο υποβολής της αίτησής τους. 

 

(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 των οποίων 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 έτη. 

 

(δ) Πρόσωπα που δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 

(ε) Πρόσωπα που αρχίζουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 ή που άρχισαν τις 

σπουδές τους το εαρινό εξάμηνο του 2019 (Ιανουάριος 2019 – Μάιος 2019) και έχουν εξασφαλίσει 

θέση σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών που απονέμεται από: 

• 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 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού που έχουν τύχει αναγνώρισης ως ιδρύματα 
ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία 

λειτουργούν.  

• Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου που προσφέρουν προγράμματα 
διδακτορικών σπουδών τα οποία είναι αξιολογημένα πιστοποιημένα από τον Φορέα 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

 

(στ) Απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου ή Ανώτερων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, που αρχίζουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 

2019/20 ή που άρχισαν τις σπουδές τους το εαρινό εξάμηνο του 2019 (Ιανουάριος 2019 – Μάιος 

2019) και έχουν εξασφαλίσει θέση σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου 

που απονέμεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο (ε).   

Τονίζεται ότι για να γίνει αποδεκτή η αίτηση των προσώπων αυτών, θα πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους προς πτυχίο πανεπιστημιακού 

επιπέδου, το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών.   

 

(ζ) Απόφοιτοι Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου που αρχίζουν τις σπουδές τους το 

ακαδημαϊκό έτος 2019/20 ή που άρχισαν τις σπουδές τους το εαρινό εξάμηνο του 2019 (Ιανουάριος 

2019 – Μάιος 2019) και έχουν εξασφαλίσει θέση σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση 

διδακτορικού τίτλου που απονέμεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναφέρονται στην 

παράγραφο (ε).  Σημειώνεται ότι οι σπουδές για την απόκτηση του πρώτου καταληκτικού τίτλου, θα 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με κανονική φοίτηση*.  
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Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση των προσώπων αυτών, θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους προς πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου, το 

οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών.   

 

* Κανονική φοίτηση ορίζεται η συμπλήρωση των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την 

απόκτηση  πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου με εξολοκλήρου φοίτηση σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο 

της Κύπρου. 

 

(η) Απόφοιτοι  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, που αρχίζουν τις σπουδές 

τους το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 ή που άρχισαν τις σπουδές τους το εαρινό εξάμηνο του 2019 

(Ιανουάριος 2019 – Μάιος 2019) και έχουν εξασφαλίσει θέση για πλήρη φοίτηση σε πρόγραμμα 

σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου που απονέμεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

αναφέρονται στην παράγραφο (ε).  
Τονίζεται ότι για να γίνει αποδεκτή η αίτηση των προσώπων αυτών, θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

(α) αντίγραφο του πτυχίου και (β) πιστοποιητικό σπουδών (transcript) για όλα τα έτη φοίτησης.  Για 

αυτές τις περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δύναται, μετά την παραλαβή της 

αίτησης, να προβεί σε περαιτέρω διερεύνηση και με σχετική απόφασή του να ζητήσει από τον 

αιτούμενο/νη να προσκομίσει πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών του/της 

προς πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου, το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από το Κυπριακό 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών.   

 

(θ) Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο το πρώτο έτος διδακτορικών 

σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 και έχουν εγγραφεί στο δεύτερο το 2019/20, ασχέτως εάν 

έχουν υποβάλει αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2018/19) και 

δεν εγκρίθηκαν.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει μαζί με την αίτηση ο αιτούμενος/νη να 

προσκομίσει συστατική επιστολή για την πρόοδό του/της από τον επιβλέποντα καθηγητή του/της, 

καθώς και αναλυτική βαθμολογία για το πρώτο έτος σπουδών (όπου αυτό είναι εφικτό).  

 

(ι) Για σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης, πρέπει να υποβάλλεται, πρόσθετα με το/τα 

πτυχίο/α πανεπιστημιακού επιπέδου, βεβαίωση που να περιέχει τον τελικό βαθμό του πτυχίου και 

αριθμητικά ή/και «Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement)».  Σε περίπτωση που δεν είναι 

εφικτή η υποβολή κανενός από τα δύο πιο πάνω έγγραφα, τότε θα θεωρηθεί ότι το πτυχίο φέρει τον 

κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου αξιολογικού χαρακτηρισμού. 

 

(κ) Στις περιπτώσεις όπου ο/η αιτούμενος/η κατέχει περισσότερα από ένα πτυχία 

πανεπιστημιακού επιπέδου, θα λαμβάνεται υπόψη αυτό που φέρει τον ψηλότερο βαθμό, νοουμένου 

ότι έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του/της.   

 
(λ) Στις περιπτώσεις όπου ο/η αιτούμενος/η είναι κάτοχος τίτλου σπουδών πενταετούς 

διάρκειας, θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την αίτησή της/του και σχετική βεβαίωση από το 

ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. στην οποία να διευκρινίζεται κατά πόσο ο εν λόγω τίτλος σπουδών, εκτός από, ισότιμος 

και αντίστοιχος προς πτυχίο σε συγκεκριμένη ειδικότητα, είναι και ταυτόχρονα ισότιμος ή μη προς 

μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master.    

 

(μ) 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.   
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2.  ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ 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 

διδακτορικό τίτλο. 

(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. 

(ε) Ενώ είχαν υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, έχουν τύχει αναστολής υπηρεσίας 

στην Εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε 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. 
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Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

I. Αναγνωρισμένο πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου με μέγιστο αξιολογικό 

χαρακτηρισμό: 
(α) «Άριστα» για απόφοιτους των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και 

της Ελλάδας και των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου 
(β) «First Class Honours» για απόφοιτους αγγλόφωνων Πανεπιστημίων 
(γ) 3.70/4.00 για απόφοιτους των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου, των 

Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου και των 

Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. και του Καναδά 
(δ) Άλλων, αντίστοιχων με το Άριστα, βαθμολογιών. 
 
II. Αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου με ένα από τους πιο 

κάτω ελάχιστους αξιολογικούς χαρακτηρισμούς και επιπρόσθετα μεταπτυχιακό 

τίτλο επιπέδου Μάστερ: 
(α) «Λίαν Καλώς» για απόφοιτους των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου 

και της Ελλάδας και των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Κύπρου 
(β) «Upper Second Class Honours» και άνω για απόφοιτους αγγλόφωνων 

Πανεπιστημίων 
(γ) 3.00/4.00 και άνω για απόφοιτους των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της 
Κύπρου, των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου και των 

Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. και του Καναδά. 

Πτυχίο με αξιολογικό 

χαρακτηρισμό «Λίαν 

Καλώς», αντιστοιχεί 

στην ελάχιστη 

βαθμολογία 6.50/10 ή 

60/100 ή 3.00/4.00 και 

βαθμολογείται με 45 

μονάδες.   
Κάθε βαθμός πτυχίου 

που βρίσκεται μεταξύ 

του ελάχιστου και του 

μέγιστου βαθμού, 

αντιστοιχεί, αναλογικά, 

μεταξύ 45 και 65 

μονάδες.   

III. Μέχρι 5 επιπρόσθετες μονάδες λαμβάνουν:   
� Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Master (3 μονάδες) 
� Βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος επιπέδου Master που αντιστοιχεί σε Άριστα/Διάκριση 

(επιπλέον 2 μονάδες).    
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Μέχρι 5 μονάδες) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά ή 

αναγνωρισμένο εκδοτικό οίκο με σύστημα κριτών.   
1,75 μονάδες ανά 

δημοσίευση 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνέδριων εγνωσμένου κύρους με 

σύστημα κριτών. 
0,75 μονάδα ανά 

δημοσίευση 
Συμμετοχές (0,75 της μονάδας) ή Διακρίσεις (1 μονάδα) σε Μεσογειακούς, 

Πανευρωπαϊκούς και Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες ή συμμετοχές (0,75 της 

μονάδας) σε διακριθείσα αθλητική ομάδα εθνικού επιπέδου κατά τη διάρκεια 

των πτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών. 

Μέχρι 1,75 
μονάδες 

Συμμετοχές (0,75 της μονάδας) ή Διακρίσεις (1 μονάδα) σε Παγκόσμιους 

Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς, ή Βραβεία (1 μονάδα), που αποδίδονται σε 

πτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές από Κρατικά Ιδρύματα Προώθησης 

Έρευνας (π.χ. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, Economic and Social 

Research Council, κ.τ.λ.), κατά τη διάρκεια των πτυχιακών ή/και 

μεταπτυχιακών σπουδών. 

Μέχρι 2,75 
μονάδες 

Συμμετοχές (0,75 της μονάδας) ή Διακρίσεις (1 μονάδα) σε Διεθνείς ή 

Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς Μουσικής ή Τέχνης,  κατά τη διάρκεια των 
πτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών. 

Μέχρι 1,75 μονάδες 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (Μέχρι 5 μονάδες) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

O/Η αιτούμενος/η είναι ορφανός/ή από τους δύο γονείς. 5 μονάδες 

Ο/Η αιτούμενος/η είναι ορφανός/ή από τον ένα γονέα. 
Σε περίπτωση που ο/η αιτούμενος/ή είναι ορφανός/ή αλλά ο γονέας είναι ξανά 

παντρεμένος, δεν θα λάβει τη μοριοδότηση για την ορφάνια. 

4 μονάδες 

O/Η αιτούμενος/η ανήκει σε προσφυγική οικογένεια. 1 Μονάδα 

O/Η αιτούμενος/η ανήκει σε τρίτεκνη οικογένεια. 1 Μονάδα 

Ο/Η  αιτούμενος/η προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια   
(4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω) 

3 μονάδες 

Ο/Η αιτούμενος/η προέρχεται από οικογένεια με διαζευγμένους γονείς (με 

δικαστική απόφαση) ή/και σε περίπτωση που ο/η αιτούμενος/η προέρχεται από 
Μονογονεϊκή Οικογένεια χωρίς γάμο ή πιστοποιητικό συμβίωσης. 
Σε περίπτωση που ο/η αιτούμενος/η προέρχεται από οικογένεια με διαζευγμένους 

γονείς, αλλά ο γονέας με τον οποίο διαμένει μαζί του είναι ξανά παντρεμένος, δεν 

θα λάβει τη μοριοδότηση. 

Σε περίπτωση που ο/η αιτούμενος/η προέρχεται από οικογένεια με εν διαστάσει 

γονείς, δεν θα λάβει τη μοριοδότηση γιατί οι εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως 

μέλη της οικογένειας μέχρι την έκδοση του διαζυγίου.   

3 μονάδες 
 

 

 

 

Ο/Η αιτούμενος/η πάσχει από σοβαρά προβλήματα υγείας ή είναι άτομο με ειδικές 

ικανότητες. 

• Σε περίπτωση που ο/η αιτούμενος/η πάσχει από σοβαρή ασθένεια, θα πρέπει να 
προσκομίσει βεβαίωση από κρατικό ιατροσυμβούλιο.   

• Στις περιπτώσεις που ο/η αιτούμενος/η πάσχει από σοβαρή αναπηρία, θα πρέπει 
να προσκομίσει βεβαίωση για τη λήψη επιδόματος, για ένα από τα πιο κάτω, από 

το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες:  
(α) Βαριά κινητική αναπηρία  (γ) Φροντίδα σε τετραπληγικά άτομα  
(β) Φροντίδα σε παραπληγικά 

άτομα  
(δ) Χορηγία τυφλών  

 

3 μονάδες 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Μέχρι 20 μονάδες) 
Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων θα λαμβάνονται υπόψη τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας του αιτούμενου/ης σε τρέχουσες τιμές 
(π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και η ακίνητη ιδιοκτησία της 

οικογένειας σε τιμές 1.01.18, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Εξαιρούνται οι περιουσίες που βρίσκονται στις 

κατεχόμενες περιοχές. 
 

Σε περίπτωση που η 

συνολική αξία της 

κινητής και της 

ακίνητης περιουσίας 

υπερβαίνει τις 

€1.200.000, η 

μοριοδότηση που θα 

λάβει η αίτηση, 

μειώνεται 

κλιμακωτά. 

«Οικογενειακό Εισόδημα» σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που 

αποκτήθηκε από την οικογένεια του αιτούμενου/ης εντός του 2018 πριν από την 

αφαίρεση οποιουδήποτε φόρου/εισφοράς.   
Το ακαθάριστο κατά κεφαλή μηνιαίο εισόδημα προκύπτει από το σύνολο του 

ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος διά 12 μήνες διά τον αριθμό των εξαρτώμενων 

προσώπων στην οικογένεια.    

20 Μονάδες 

αντιστοιχούν στο 

ακαθάριστο κατά 

κεφαλή μηνιαίο 

εισόδημα των €720. 

Εισόδημα 

μεγαλύτερο των 

€720, θα αντιστοιχεί 

αναλογικά σε 

μικρότερο  

αριθμό μονάδων. 
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Γ. 30 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ -  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

 
 I 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Παραχώρηση 4 υποτροφιών 

- Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης 

- Χρηματοοικονομικά/Χρηματοπιστωτικά 

- Διοίκηση και Οικονομικά Νοσοκομείων 

- Οικονομικά 

- Διοικητική Επιστήμη 

- Λογιστική 

- Μάρκετινγκ 

 
II 
 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Παραχώρηση 4 υποτροφιών 

 

- Μαθηματικά 

- Βιολογικές Επιστήμες 

- Μετεωρολογία 

- Χημεία 

- Γεωλογία 

- Φυσική 

- Γεωφυσική 

- Στατιστική  

- Γενετική 

III 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Παραχώρηση 2 υποτροφιών 

- Ιατρική 

- Κτηνιατρική 

- Δημόσια Υγεία 

- Φαρμακευτική 

 

 

 

IV 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Παραχώρηση 7 υποτροφιών 

- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

- Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών 

- Αρχιτεκτονική / Τοπογραφία 

- Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού 

- Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

(Προγραμματισμός, Ανάλυση Συστημάτων 

κλπ) 

- Διαχείριση/Σχεδιασμός Συστημάτων 

- Τεχνολογία Πληροφορικής / 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

- Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

- Τεχνολογία Περιβάλλοντος 

- Ηλεκτρολογία / Ηλεκτρονική 

- Νανοτεχνολογία 

- Μηχανολογία (περιλαμβάνει και έρευνες 

σε σχέση με την εκμετάλλευση και 

διαχείριση φυσικού αερίου) 

- Πληροφορική 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

 

 

 

V(Α) ΚΑΙ V(Β) 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Παραχώρηση 4 υποτροφιών  

(2 υποτροφίες ανά κατηγορία) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V(Α) 
- Αρχαιολογία 

- Ιστορία 

- Κλασσικές Σπουδές 

- Βυζαντινές Σπουδές 

- Νεοελληνικές Σπουδές 

- Μεσανατολικές Σπουδές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V(Β) 
- Γλωσσολογία 

- Μετάφραση και Διερμηνεία 

- Συγκριτική Λογοτεχνία 

- Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Γλώσσες 

- Φιλοσοφία 

VΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΟΜΙΚΗ 

Παραχώρηση 3 υποτροφιών 

- Κοινωνιολογία 

- Ψυχολογία 

- Πολιτικές Επιστήμες 

- Δημοσιογραφία 

- Νομική 

VIΙ 
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Παραχώρηση 2 υποτροφιών 

- Εικαστικά (Γλυπτική, Ζωγραφική) 

- Μουσική 

- Δράμα / Θεατρικές Σπουδές 

- Χορός 

VIΙI 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

Παραχώρηση 1 υποτροφίας 

 

- Γραφικές Τέχνες 

- Πολυμέσα 

- Διακοσμητική 

- Σχεδιασμός χώρου 

 

IX 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Παραχώρηση 2 υποτροφιών 

 

 

X 
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Παραχώρηση 1 υποτροφίας 
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Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΙΚΥΚ 106 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 
1. Οικογένεια σημαίνει:   

(α) Τους γονείς  του/της αιτούμενου/νης και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια 

στέγη, ή 

(β) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ή 

(γ) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ή  

(δ) Φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας και οι δύο γονείς απεβίωσαν ή έχει εγκαταλειφθεί από τους 

γονείς του/της, ή 

(ε) Έγγαμο/μη φοιτητή/τρια, η/ο σύζυγος του/της, τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την 

ίδια στέγη, ή 

(στ) Φοιτητή/τρια χήρο/ρα ή διαζευγμένο/νη και τα τέκνα αυτού/της που ζουν κάτω από την ίδια 

στέγη. 

(ζ) Φοιτητή/τρια που δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με την οικογένειά του/της και έχει τα δικά 

του εισοδήματα, ή 

(η) Φοιτητή/τρια που δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με την οικογένεια του/της και έχει συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης. 

 

Στις περιπτώσεις (β), (γ) και (στ), όταν ο πατέρας ή η μητέρα ή ο/η φοιτητής/τρια έχει συνάψει νέο 

γάμο, η/ο νυν σύζυγος και τα τέκνα αυτής/του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, συνυπολογίζονται 

στην έννοια της οικογένειας.  Το ίδιο ισχύει και για τους εν διαστάσει συζύγους, οι οποίοι θεωρούνται 

ως μέλη της οικογένειας μέχρι και την έκδοση του διαζυγίου.   

 

Στην περίπτωση (ζ), ο/η αιτούμενος/η θα πρέπει μαζί με την αίτησή του/της να προσκομίσει και τα 

ακόλουθα έγγραφα: 

(i) Ένορκο δήλωση, τόσο του/της ιδίου/ας (ότι είναι αυτοσυντήρητος/η), όσο και του πατέρα 

ή/και της μητέρας ή άλλου μέλους της οικογένειας, στην οποία να αναφέρεται ότι διαμένει μόνος/η 

του/της και δεν συντηρείται από την οικογένεια του/της, και 

(ii) Ενοικιαστήριο έγγραφο της οικίας στην οποία διαμένει, καθώς και τρεις λογαριασμούς της 

ΑΗΚ στο όνομά του/της, που να αφορούν το έτος 2018. 

 

Για αίτηση που υποβάλλεται με προσωπικό ετήσιο εισόδημα για το 2018 κάτω των €6.240 (εισόδημα 

που αντιστοιχεί στο ατομικό ετήσιο εισόδημα ατόμου που λαμβάνει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - 

€480 x 13), θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της οικογένειας. 

 

Στην περίπτωση (η), θα λαμβάνονται υπόψη και τα εισοδήματα του/της συμβίου/ας.   

   

2. Ο όρος Τέκνο περιλαμβάνει το νόμιμο τέκνο, προγονό/νή, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα 

υιοθετημένο τέκνο. 

 

3. Ο όρος Εξαρτώμενο Τέκνο περιλαμβάνει τον/την αιτούμενο/νη και άλλα άγαμα τέκνα, μη 

εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένεια του/της και δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της 

ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο 

εξωτερικό ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ή τέκνα, που στερούνται μόνιμα την ικανότητα 

για αυτοσυντήρησή τους ανεξαρτήτως ηλικίας. 

  

4. Στις περιπτώσεις σοβαρής αναπηρίας, μοριοδότηση θα λαμβάνουν μόνο τα άτομα με 
αναπηρίες όπως αυτές καθορίζονται στον σχετικό Νόμο (Ν.127(Ι)/2000).  Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο 

ασθενής θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει βεβαίωση για τη λήψη επιδόματος από το Τμήμα 

Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για ένα από τα πιο κάτω:  
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(α) Βαριά κινητική αναπηρία (δηλαδή άτομα που δεν μπορούν να βαδίσουν και έχουν ανάγκη 

συνεχούς και μόνιμης χρήσης τροχοκαθίσματος),   

(β) Φροντίδα σε παραπληγικά άτομα (δηλαδή άτομα που παρουσιάζουν μηδενική ή σχεδόν 

μηδενική κίνηση και στα δύο κάτω άκρα λόγω εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος, 

που καθιστά αναγκαιότητα τη συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή 

τους.  Δικαιούχοι είναι επιπρόσθετα και άτομα με μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα 

δύο άνω άκρα, έστω κι αν παρουσιάζουν κίνηση στα κάτω άκρα),  

(γ) Φροντίδα σε τετραπληγικά άτομα (δηλαδή άτομα που παρουσιάζουν μηδενικές ή σχεδόν 

μηδενικές κινήσεις και στα τέσσερα άκρα), και 

(δ) Χορηγία τυφλών (δηλαδή άτομα των οποίων η οπτική οξύτητα και των δύο οφθαλμών δεν 

υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό, έστω και με διορθωτικούς φακούς, ή άτομα που 

φοίτησαν στη Σχολή Τυφλών).    

Τη μοριοδότηση για σοβαρές ασθένειες λαμβάνουν και άτομα με ειδικές ικανότητες. 

    

5. Οικογενειακό Εισόδημα σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα, που αποκτήθηκε 

από οικογένεια εντός του 2018 πριν από την αφαίρεση οποιουδήποτε φόρου/εισφοράς και το οποίο 

προέρχεται από:  
• εργασία μισθωτού ή/και αυτοτελώς εργαζομένου.  

• οποιοδήποτε εισόδημα από συνταξιοδοτικό σχέδιο ή/και ταμείο ή/και επαγγελματικό σχέδιο, 

εσωτερικού και εξωτερικού.  

• Ενοίκια.  

• έσοδα από τόκους και μερίσματα.  

• διατροφή που λαμβάνεται με βάση τις διατάξεις των περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμων του 

1990 μέχρι 2008 και των περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμων του 

1991 έως 2008, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφόσον η διατροφή έχει 

αποδεδειγμένα παρασχεθεί.  

• επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, εισοδηματικής φύσεως.  

• δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιων Βοηθημάτων και 

Υπηρεσιών Νόμων του 2006 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

• επίδομα, που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως (Αρ. 2) του 2015, όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

• επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονιού που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί 

Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 2002 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται. 

• επιδόματα: ασθενείας, μητρότητας, ανεργίας, ορφάνιας, ανικανότητας και συντάξεις: χηρείας και 

γήρατος που παραχωρούνται με βάση τις διατάξεις του περί των Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 

(Ν59(Ι)/2010), 

αλλά δεν περιλαμβάνει εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης, που 

προέρχονται από εργασία ή απασχόληση, την κρατική φοιτητική μέριμνα, την κρατική φοιτητική 

χορηγία, καθώς και επιδόματα ή/και χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα µε αναπηρίες ή χρόνιες 

παθήσεις, που παραχωρούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διευκρινίζεται ότι η αποπληρωμή 

δανείων ή/και το ύψος των δανείων που έχει μία οικογένεια, δεν αφαιρούνται από το Ακαθάριστο 

Ετήσιο Εισόδημα της οικογένειας. 

 

6. Μηδενικά εισοδήματα 

 Στην περίπτωση όπου οι αιτούμενοι για τη χορήγηση υποτροφίας δεν δηλώσουν οποιαδήποτε 
οικογενειακά εισοδήματα, θα πρέπει, εκτός από τα επίσημα δικαιολογητικά και επίσημες βεβαιώσεις 

από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να προσκομίζουν υπογραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις των 

φυσικών προσώπων ή/και οργανώσεων ή/και ιδρυμάτων που συντηρούν / βοηθούν οικονομικά την 

οικογένεια.  Στις υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να αναφέρεται το ύψος του ετήσιου εισοδήματος 

του/των φυσικού/κών προσώπου/πων καθώς και το συνολικό ύψος του ποσού, το οποίο προσφέρει 
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στην οικογένεια ως βοήθημα.  Στις περιπτώσεις ιδρυμάτων και οργανώσεων, θα πρέπει να 

προσκομίζουν τα ανάλογα οικονομικά παραστατικά. 

 

7. Στον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της οικογένειας θα 

ληφθούν υπόψη τα επίσημα κρατικά έγγραφα/βεβαιώσεις/πιστοποιητικά του 2018, ασχέτως αν κατά 

τη διάρκεια του έτους προέκυψαν διαφοροποιήσεις (π.χ. από απόλυση, πτώχευση, μείωση 

εισοδημάτων, κ.τ.λ.).  Στις περιπτώσεις θανάτου ενός ή/και των δύο γονέων, τα εισοδήματα του/των 

δεν θα ληφθούν καθόλου υπόψη, ανεξάρτητα από το έτος θανάτου (2018 ή 2019).   
 
8. Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων θα λαμβάνονται υπόψη τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, 

χρεόγραφα, ομόλογα) και η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.01.18, στις περιοχές που 

ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στις κατάλληλες 

ενέργειες για εξακρίβωση της εκτιμημένης αξίας της ακίνητης περιουσίας και των υπόλοιπων 

περιουσιακών στοιχείων.    

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που η συνολική αξία της κινητής και της ακίνητης περιουσίας 

υπερβαίνει το €1.200.000, θα μειωθεί κλιμακωτά η μοριοδότηση που θα λάβει η αίτηση.  Η 

κλιμακωτή μείωση διαφέρει μεταξύ των Προγραμμάτων.     
 

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ   
 

1. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των υποτρόφων είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των 

υποψηφίων ή της οικογένειάς τους και η ακαδημαϊκή τους επίδοση. 

 

2.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία εξήντα μονάδων και άνω 

για να μπορούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των δικαιούχων για τη διεκδίκηση (και όχι την 

παραχώρηση) υποτροφίας.   

 

3. Η καταβολή του ποσού της κρατικής υποτροφίας θα γίνεται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού 

έτους και νοουμένου ότι ο υπότροφος παρουσιάσει ικανοποιητική πρόοδο.  Η καταβολή της 

υποτροφίας για το τελευταίο έτος σπουδών, θα γίνεται με την ολοκλήρωση των σπουδών, εντός έξι 

ετών από την ημερομηνία έναρξής τους και μετά την προσκόμιση του τίτλου σπουδών.   

Η καταβολή της πρώτης δόσης της υποτροφίας των δευτεροετών υποτρόφων, θα γίνεται με την 

ολοκλήρωση του δεύτερου έτους σπουδών, νοουμένου ότι παρουσιάσουν ικανοποιητική πρόοδο.  

 

4. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων για να λάβουν υποτροφία είναι μεγαλύτερος 

από τα διαθέσιμα κονδύλια στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, θα αποκλείονται τα άτομα που 

έχουν συγκεντρώσει τις λιγότερες μονάδες. Ως εκ τούτου, η υποβολή αίτησης για υποτροφία, δεν 

εξυπακούει κατ’ ανάγκην τη χορήγηση υποτροφίας, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, 

λόγω του μεγάλου αριθμού αιτουμένων σε σχέση με τα ποσά, που διατίθενται στον κρατικό 

προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. 
 

5. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α εγκριθεί για την παραχώρηση υποτροφίας και στο διάστημα 

που θα μεσολαβήσει μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου που θα κληθεί να συνάψει με το Ίδρυμα, 

εγκριθεί για τη λήψη υποτροφίας και από άλλη κρατική πηγή, είναι υποχρεωμένος/νη να ενημερώσει 

το Ίδρυμα σχετικά κατά την υπογραφή του συμβολαίου του/της.  Σε αυτήν την περίπτωση η 

υποτροφία που θα λαμβάνει από την άλλη κρατική πηγή θα συμπληρώνεται μέχρι την αξία της 

υποτροφίας, που παραχωρεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (εάν είναι μικρότερης αξίας) ή θα 

αποσύρεται (αν είναι ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας). 

 
6. Σε περίπτωση που υπότροφος με τον οποίο το Ίδρυμα έχει υπογράψει συμβόλαιο, εγκριθεί 

για την παράλληλη παραχώρηση υποτροφίας και από άλλη κρατική πηγή κατά τη διάρκεια των 
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σπουδών του, είναι υποχρεωμένος/νη να ενημερώσει το Ίδρυμα σχετικά, το πολύ εντός ενός μηνός 

από την έγκριση της υποτροφίας, που θα λάβει από την άλλη πηγή.  Σε αυτήν την περίπτωση, για τα 

εναπομείναντα έτη σπουδών, η υποτροφία που θα λαμβάνει από την άλλη κρατική πηγή θα 

συμπληρώνεται μέχρι την αξία της υποτροφίας, που παραχωρεί το Ίδρυμα Κρατικών (εάν είναι 

μικρότερης αξίας) ή θα αποσύρεται (αν είναι ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας). 
   
7. Απόκρυψη από αιτούμενο/νη ή υπότροφο ότι τυγχάνει υποτροφίας από άλλη κρατική πηγή 

για σκοπούς σπουδών, συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό του/της από τη διεκδίκηση υποτροφίας 

ή/και τερματισμό της υποτροφίας, με υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά που του έχουν χορηγηθεί, 

σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι αυτά έχουν εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις. 

  

8. Κάθε πρόσωπο το οποίο, σε γνώση του, κάνει ψευδείς δηλώσεις ή παρουσιάζει ψευδή 

έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχο αδικήματος και θα 

λαμβάνονται όλα τα νόμιμα μέτρα ή/και διώξεις εναντίον του. 

 

9. Σε περίπτωση που υπότροφος ασθενήσει σοβαρά κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 

ακαδημαϊκού έτους σπουδών του, θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το Ίδρυμα και να αποστείλει το 

πιστοποιητικό ασθενείας του κατά τον ουσιώδη χρόνο που ασθένησε και εν πάση περιπτώσει εντός 

δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της έκδοσής του.   

    

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά 

πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία, που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση μιας αίτησης, τόσο για το 

κριτήριο της ακαδημαϊκής επίδοσης ή/και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του υποψηφίου, 

όσο και για την εξακρίβωση της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ιδίου και της 

οικογενείας του. 

       

11. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι για όλα τα Προγράμματα 

Υποτροφιών, καθορίζονται στον περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμο και στις 

διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) 

Κανονισμών. 

 

12. Οι υπολογισμοί για την κατανομή των μονάδων και την κατάταξη των υποψηφίων, με σκοπό 

τον καταρτισμό του καταλόγου των δικαιούχων για την παραχώρηση υποτροφίας, γίνονται στη βάση 

τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, με στρογγυλοποίηση. 

 

13. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, τα πρόσωπα 

που θα εξασφαλίσουν υποτροφία από το Ίδρυμα, είναι υποχρεωμένα, μετά τη λήξη της υποτροφίας 

τους, να επιστρέψουν στην Κύπρο για εργασία για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών.  Στην περίπτωση 

που δεν είναι εφικτή η άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση, εξετάζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο η δυνατότητα άδειας προσωρινής εργασίας τους στο εξωτερικό.  Αν μετά τη λήξη της 

υποτροφίας, απαιτείται επιπλέον παραμονή στο εξωτερικό για σκοπούς διεξαγωγής 

μεταδιδακτορικής έρευνας, μπορεί να χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδική άδεια για 

περίοδο δύο τουλάχιστον ετών, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για το Ίδρυμα.  Σε 

περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά, δεν επιστρέψουν για να εργαστούν στην Κύπρο για περίοδο 

τουλάχιστον δύο ετών, τότε είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν όλα τα ωφελήματα (π.χ. αξία 

υποτροφίας, ή/και άλλα οικονομικά ωφελήματα) που τους παραχωρήθηκαν από το Ίδρυμα. 


