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1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

Νόμου, κάθε υπότροφος του Ιδρύματος υποχρεούται να υπογράψει Συμβόλαιο με 

το Ίδρυμα για σκοπούς χορήγησης της υποτροφίας.   

 

2. Το εν λόγω Συμβόλαιο θα έχει ισχύ για όλα τα έτη σπουδών για τα οποία 

εγκριθήκατε να λάβετε υποτροφία, όπως αυτά αναφέρονται στην εγγραφή που 

επισυνάψατε με την αίτησή σας.   Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή νέας 

αίτησης για τα επόμενα έτη σπουδών σας.    

 

3. Οι όροι του Συμβολαίου είναι δεσμευτικοί και για τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη (Ίδρυμα και Υπότροφος).  Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η επίδοσή σας κατά 

τη διάρκεια των σπουδών σας δεν ικανοποιεί τους όρους του συμβολαίου ή/και 

παρεκκλίνετε από το πρόγραμμα και τον κλάδο σπουδών, το Διοικητικό Συμβούλιο 

δύναται, κατά την κρίση του, να μειώσει, αναστείλει, διακόψει ή τερματίσει την 

υποτροφία, όπως ειδικότερα αυτό καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς 

(Κ.Δ.Π. 208/2007), που διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύματος.     

 

4. Εντός των προσεχών ημερών, θα λάβετε σχετική επιστολή με την οποία θα 

κληθείτε να προσέλθετε στα γραφεία του Ιδρύματος, σε συγκεκριμένη μέρα και 

ώρα, για την υπογραφή του Συμβολαίου.  Εάν η παρουσία σας δεν είναι εφικτή 

(λόγω απουσίας στο εξωτερικό), στη θέση σας μπορεί να παρουσιαστεί ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας.  

 

5. Το ύψος της υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές, ανέρχεται σε €3.000 

ετησίως. 

Η καταβολή του ποσού 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 των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος φοίτησης, και την προσκόμιση του σχετικού 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.  

Η καταβολή της πρώτης δόσης της υποτροφίας των υποτρόφων που θα εγκριθούν 

κάτω από το Πρόγραμμα Β3, θα γίνεται με την ολοκλήρωση του έτους σπουδών που 

διανύουν κατά την υποβολή αίτησης, νοουμένου ότι παρουσιάσουν ικανοποιητική 

πρόοδο.    



6. Το ύψος της υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές, ανέρχεται συνολικά σε 

€3.000.   

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται ως ακολούθως: 

(α) Για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας μέχρι 13 μήνες, η καταβολή της 

υποτροφίας θα γίνεται εφ’ άπαξ με την προσκόμιση του τίτλου.   

(β) Για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας πέραν των 13 μηνών και μέχρι 24 

μήνες, η καταβολή ποσού θα γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις.  Δηλαδή στο 

μέσο της ακαδημαϊκής περιόδου και στο τέλος (μετά την προσκόμιση του 

τίτλου).   

Και στις δύο περιπτώσεις, η καταβολή της υποτροφίας θα γίνεται, νοουμένου ότι 

ο/η υπότροφος παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο, όπως αυτή καθορίζεται από τη 

νομοθεσία και σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

 

   


