
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ CAMPUS FRANCE 

 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022/23 

 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
27 Ιουνίου 2022 μέχρι 13 Ιουλίου 2022 

 

Παρακαλώ εξασφαλίστε ηλεκτρονικά και συμπληρώστε το 
έντυπο: 3/2022-23/ΑΙΤΗΣΗ CAMPUS FRANCE/PhD 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση και την υποβολή της αίτησης θα 

βρείτε στη σελίδα 7 

 

 

Οι αιτήσεις μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

Κύπρου ή να αποσταλούν: (α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ikyk.mof.gov.cy,  

(β) μέσω ταχυδρομείου ή (γ) μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς.   
 

 
 

 
 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΗΣ 7, GREG TOWER, 3ος όροφος 
1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΗΛ.: 22456433, ΦΑΞ: 22673910  
EMAIL: info@ikyk.mof.gov.cy  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.cyscholarships.gov.cy 

mailto:info@ikyk.mof.gov.cy
mailto:info@ikyk.mof.gov.cy
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) κρατικής 

υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας σε πολίτες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των υποτρόφων είναι η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των υποψηφίων ή/και της οικογένειάς τους και η 

ακαδημαϊκή τους επίδοση. 

  

Η υποτροφία χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και παρέχεται μέσω 

του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE, αρμόδιου φορέα για την προώθηση 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Γαλλία.  

 

Η παραχώρηση της υποτροφίας είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για την ενδυνάμωση 

των διμερών σχέσεων Γαλλίας – Κύπρου και διέπονται από τους όρους σχετικής «Σύμβασης 

Εταιρικής Σχέσης» μεταξύ των δύο μερών. 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ: 
 
(α) Κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα και τα οποία κατά τη διάρκεια των τριών ετών 

πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας 

όπου το Ίδρυμα μπορεί να διεξάγει αποτελεσματικό έλεγχο για τη συνδρομή των 

αναγκαίων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διεκδίκηση υποτροφίας, για συνεχή 

περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών και τα οποία συνεχίζουν να κατοικούν μόνιμα στις 

περιοχές αυτές.  

  

(β) Δεν θα υπερβαίνουν την ηλικία των 40 ετών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 

(γ)  Άρχίζουν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 ή άρχισαν τις 

σπουδές τους το εαρινό εξάμηνο του 2022 (Ιανουάριος 2022 – Μάιος 2022) και έχουν 

εξασφαλίσει θέση για πλήρη φοίτηση σε προγράμματα σπουδών για την απόκτηση 

διδακτορικού τίτλου σπουδών στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας. 

 
(δ) Άρρενες που έχουν συμπληρώσει 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.  

 

(ε) Κάτοχοι πολύ καλής γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Τα αποδεκτά τεκμήρια είναι τα 

ακόλουθα:   

(i) DALF* C1 ή/και C2, ή TCF του ιδίου επιπέδου, ή DALF ** (Β1, Β2 ή/και C1, C2) 

(ii) DELF* Β2, ή TCF του ιδίου επιπέδου ή DELF 2nd degré** (Α5 και Α6)  

(iii) G.C.E A-Level French με βαθμό τουλάχιστο Β 

(iv) Πτυχία Γαλλικών ή Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων   

*     Δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά το Σεπτέμβριο του 2005          

**   Δίπλωμα που αποκτήθηκε πριν το Μάιο του 2005 
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Σημείωση: 

- Οι απόφοιτοι του Γαλλο-κυπριακού Σχολείου και οι κάτοχοι πρώτου πτυχίου από 

Γαλλικά Πανεπιστήμια, εξαιρούνται. 

 

- Για τα προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρονται από τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ Πανεπιστήμια της Γαλλίας στην αγγλική γλώσσα και ως εκ 

τούτου δεν απαιτείται ως κριτήριο εισαγωγής η γνώση της γαλλικής γλώσσας, τότε 

δεν είναι αναγκαίο να προσκομιστούν τα αποδεικτικά έγγραφα για την πολύ καλή 

γνώση της γαλλικής γλώσσας.  

 

(στ) Πληρούν ένα από τα πιο κάτω απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα (Ι ή ΙΙ), είναι 

δηλαδή κάτοχοι: 

 

I. Αναγνωρισμένου πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου με μέγιστο αξιολογικό χαρακτηρισμό 

ένα από τα πιο κάτω: 

(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) 16/20 για απόφοιτους γαλλικών Πανεπιστημίων 

(ε) Άλλων, αντίστοιχων με το Άριστα, βαθμολογιών 

ή 

II. Αναγνωρισμένου πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου με έναν από τους πιο κάτω ελάχιστους 

αξιολογικούς χαρακτηρισμούς και επιπρόσθετα μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ: 

(α) «Λίαν Καλώς» για απόφοιτους των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και της Ελλάδας 

και των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου 

(β) «Second Class Honours, Division 1» 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. 

(δ) 13/20 για απόφοιτους γαλλικών Πανεπιστημίων 

(ε) Άλλων, αντίστοιχων με τα πιο πάνω ακαδημαϊκά κριτήρια, βαθμολογιών 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ: 

 

(α) Κατέχουν διδακτορικό τίτλο ή/και έχουν τύχει υποτροφίας από το Ίδρυμα για 

διδακτορικές σπουδές,  

(β) Δεν ικανοποιούν το κριτήριο της υπηκοότητας ή της κατοικίας όπως καθορίζεται 

στην παρούσα προκήρυξη, 

(γ) Παρακολουθούν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Master), ή έχουν εξασφαλίσει 

εγγραφή μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου (Master), 
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(δ) Παρακολουθούν σπουδές για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (π.χ. Chartered ή 

Certified Accountancy, Εξειδίκευση/Ειδίκευση στην Ιατρική, κτλ.), 

(ε) Παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας ή προπαρασκευαστικά μαθήματα 

για  εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος, 

(στ) Πρόσωπα που παρακολουθούν σπουδές εξ’ αποστάσεως ή σπουδές ανοικτού 

Πανεπιστημίου, και 

(ζ) Δεν ικανοποιούν τις πρόνοιες του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου του 2006, τις διατάξεις των περί του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) Κανονισμών του 2007 μέχρι 

2013 και τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 

 

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  

 

1. Η αξία της υποτροφίας ανέρχεται σε €10.800 ετησίως με επιπλέον ποσό για 

φοιτητική ιατρική ασφάλεια (Mutuelle Etudiante) μέχρι €300 μόνο με την προσκόμιση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών.   

 

2. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται μέχρι 3 έτη, εκτός από τις περιπτώσεις που η 

συμπλήρωση των προϋποθέσεων για απόκτηση του διδακτορικού τίτλου πραγματοποιείται 

πριν την κανονική λήξη των σπουδών.   

 
Το ποσό της υποτροφίας για το τρίτο έτος σπουδών, θα καταβάλλεται με την υποβολή του 

διδακτορικού τίτλου και μέσα σε διάστημα έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης των 

σπουδών.   

 

3. Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας θα διενεργείται νοουμένου ότι ο 
υπότροφος παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο για όλα τα έτη των σπουδών του.   
Ικανοποιητική Πρόοδος σημαίνει την προαγωγή του υποτρόφου στο επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος. 
 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 
1. Σε περίπτωση υποτρόφου, που λόγω υπαιτιότητάς του/της του δεν εξασφαλίσει 
ικανοποιητική πρόοδο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ακαδημαϊκού έτους και 
υποχρεώνεται να επαναλάβει το ίδιο ακαδημαϊκό έτος φοίτησης, το ποσό της υποτροφίας 
του/της διακόπτεται τόσο για το ακαδημαϊκό έτος, που επαναλαμβάνει, όσο και για το 
ακαδημαϊκό έτος προαγωγής του/της.     
 
2. Σε περίπτωση, που υπότροφος εξακολουθεί με υπαιτιότητά του/της να μην 
εξασφαλίζει ικανοποιητική πρόοδο κατά το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του ακαδημαϊκού 
έτους επιβολής της διακοπής της υποτροφίας, αυτή τερματίζεται.   

 
3. Σε περίπτωση, που υπότροφος διακόψει τις σπουδές του/της κατά τη διάρκεια του 
πρώτου έτους και δεν συνεχίζει περαιτέρω σπουδές, η υποτροφία τερματίζεται.   
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 13η Ιουλίου, 2022, ώρα 

14:30 μ.μ. 

 

2. Οι αιτήσεις με όλα τα συνημμένα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στη 

Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ikyk.mof.gov.cy ή ταχυδρομικώς 

(συστημένες), ή μέσω εταιρειών μεταφορών στη διεύθυνση: 

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,  

Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή  

στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.    

 

3.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο της Αίτησης 3/2022-

23/ΑΙΤΗΣΗ CAMPUS FRANCE/PhD μόνο από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy 

 

4.  Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αποταθούν στο Τηλ: 22456433 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: 

info@ikyk.mof.gov.cy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ikyk.mof.gov.cy
http://www.cyscholarships.gov.cy/
mailto:info@ikyk.mof.gov.cy
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Αίτηση μόνο από την ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου www.cyscholarships.gov.cy ακολουθώντας την 
πιο κάτω διαδικασία:  
(α) Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα www.cyscholarships.gov.cy  
(β) Πηγαίνετε στην «Τελευταία Ενημέρωση» και επιλέξετε:  
(γ) «3/2022-23/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CAMPUS FRANCE/PhD» για να εκτυπώσετε την Ανακοίνωση 
και  
«3/2022-23/ΑΙΤΗΣΗ CAMPUS FRANCE/PhD» για να εκτυπώσετε την Αίτηση, που θα πρέπει 
να συμπληρώσετε.  
 
2.  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από η ώρα 07:30 της 27ης Ιουνίου, 2022 
μέχρι και η ώρα 14:30 της 13ης Ιουλίου,  2022.  
 
3.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρυσσόμενες υποτροφίες 
παρέχονται στην Ανακοίνωση: 3/2022-23/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ CAMPUS FRANCE/PhD, την οποία 
μπορείτε να εξασφαλίσετε μόνο από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου www.cyshcolarships.gov.cy, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
info@ikyk.mof.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22456433.  
 
4.  Παρακαλούμε, πριν υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε προσεκτικά την 
Ανακοίνωση για να βεβαιωθείτε ότι κατέχετε τα απαιτούμενα προσόντα για να 
διεκδικήσετε υποτροφία. Η προσεκτική μελέτη της Ανακοίνωσης, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ορθή συμπλήρωση της παρούσας Αίτησης. Ως εκ τούτου, προκειμένου 
να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις, καλείστε όπως μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο 
της Ανακοίνωσης και στη συνέχεια να προβείτε στη συμπλήρωση της Αίτησής σας, 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις επισημάνσεις που καταγράφονται σε αυτή, έτσι ώστε να 
μην είναι ελλιπής. 
  
5.  Για να γίνει αποδεκτή η Αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις 
πληροφορίες που ζητούνται σε αυτή και να επισυνάψετε όλα τα έγγραφα που σας 
αφορούν όπου αυτό απαιτείται. Τονίζεται ότι η προσκόμιση μαζί με την Αίτησή σας, των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για να μπορεί η συμμετοχή σας στη 
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, να είναι εφικτή και έγκυρη.  
 
6.  Με την επιτυχή υποβολή / αποστολή της αίτησής σας: (α) Θα σας αποσταλεί 
ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS) στον αριθμό κινητού επικοινωνίας που θα δηλώσει ο 
φοιτητής/τρια, όπου θα επιβεβαιώνεται η παραλαβή της αίτησης, και (β) Θα σας δοθεί 
αριθμός αναφοράς.  
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όπως στην αίτησή σας συμπληρώσετε τον αριθμό του 
κινητού σας τηλεφώνου ορθά και ευανάγνωστα.  
 
7.  Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές και θα προχωρούν στο στάδιο της 
αξιολόγησης. Όσες αιτήσεις είναι ελλιπείς, δηλαδή 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 και θα 
απορρίπτονται χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση εκ μέρους του Ι.Κ.Υ.Κ. 
 
 
 

http://www.cyscholarships.gov.cy/
http://www.cyscholarships.gov.cy/
http://www.cyshcolarships.gov.cy/
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Μοριοδότηση Ακαδημαϊκών Προσόντων 
Πτυχίο με αξιολογικό χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» ή «Second Class Honours, Division 1», 
αντιστοιχεί στην αριθμητική βαθμολογία 6.50/10 ή 60/100 ή 3.00/4.00 και μοριοδοτείται με 45 
μονάδες.   
Πτυχίο με αξιολογικό χαρακτηρισμό «Άριστα» ή «First Class Honours», αντιστοιχεί στην αριθμητική 
βαθμολογία 9/10 ή 75/100 ή 3.70/4.00 και μοριοδοτείται με 65 μονάδες.   
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Master μοριοδοτείται με 3 μονάδες.  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Master με αξιολογικό χαρακτηρισμό «Άριστα με Διάκριση ή First 
Class Honours with Distinction», μοριοδοτείται με 2 μονάδες επιπλέον.   

 
Διευκρινίσεις: Κάθε βαθμός πτυχίου που βρίσκεται μεταξύ του ελάχιστου και του μέγιστου 

βαθμού, αντιστοιχεί, αναλογικά, μεταξύ 45 και 65 μονάδων.   
 

 Για σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης, πρέπει να υποβάλλεται, πρόσθετα με 
το πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, που να περιέχει τον ακριβή αριθμητικό βαθμό του πτυχίου.  Σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα πρέπει να επισυναφθεί «Παράρτημα 
Διπλώματος (Diploma Supplement)», στο οποίο να φαίνεται η εν λόγω 
βαθμολογία».   
Για παράδειγμα, αν ο αξιολογικός χαρακτηρισμός του πτυχίου είναι «Second Class, 
Division 1 (2:1)», τότε θα πρέπει να επισυναφθεί παράλληλα με το πτυχίο σας 
βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ή «Παράρτημα Διπλώματος» στα οποία να 
αναφέρεται η αντιστοιχία του 2:1 και αριθμητικά, δηλαδή σε ποιο βαθμό μεταξύ 
60/100 μέχρι 69/100 αντιστοιχεί το 2:1, κ.ο.κ. 
Σε περίπτωση, που δεν είναι εφικτή η υποβολή κανενός από τα δύο πιο πάνω 
έγγραφα και ο βαθμός του πτυχίου θα προκύπτει μόνο από τον αξιολογικό 
χαρακτηρισμό, θα θεωρείται ότι το πτυχίο φέρει την κατώτερη βαθμολογία, που 
αντιστοιχεί  σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα και θα μοριοδοτείται ανάλογα. 

 
 

Για τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών, τα οποία προσφέρονται από τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ Πανεπιστήμια της Γαλλίας στην αγγλική γλώσσα, 
δεν απαιτείται ως κριτήριο εισαγωγής η γνώση της γαλλικής γλώσσας, και ως εκ 
τούτου, δεν είναι αναγκαίο να προσκομιστούν τα αποδεικτικά έγγραφα για την 
πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.  
 
Στις περιπτώσεις όπου ο αιτούμενος κατέχει περισσότερους από ένα πρώτους 
καταληκτικούς πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών επιπέδου Bachelor, θα 
λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος σπουδών που φέρει τον ψηλότερο βαθμό, νοουμένου 
ότι έχει σχέση με το αντικείμενο σπουδών.  
 

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.   

 

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.    
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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 

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 

Ο/Η φοιτητής/τρια έχει εγκαταλειφθεί από τους δύο γονείς ή του/της οποίου/ας οι 
γονείς δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν τις γονικές τους υποχρεώσεις, δεν έχουν 
μόνιμο κηδεμόνα και βρισκόταν υπό τη φροντίδα / προστασία των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του/της.   

5 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 
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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 2021 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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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
Τι καλύπτουν οι υπηρεσίες του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού Campus France 
 

 Πληρωμή μηνιαίων επιδομάτων υποτροφίας στις αρχές κάθε μήνα στον τραπεζικό 
λογαριασμό που θα ανοίγεται στη Γαλλία.  

 Προσφορά υπηρεσιών/συμβουλών ιδιαίτερα από τα περιφερειακά κέντρα C.R.O.U.S 
(Centres Regionaux et locaux   des Oeuvres University et Scolaires), που διαθέτει το 
CAMPUS FRANCE.   

 Υποστήριξη και διοικητική βοήθεια.  

 Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το γαλλικό κράτος παραχωρεί σε όλους τους 
φοιτητές (Γάλλους και ξένους) επιχορήγηση ενοικίου ανάλογα με το ενοίκιο που 
πληρώνουν. 

 
Τι προσφέρει ο Εθνικός Γαλλικός Οργανισμός Campus France στους φοιτητές 
 

 Άτομο αναφοράς στο Campus France που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των 
σπουδών τους και τη διοικητική διαχείριση.  

 Προσωπικό λογαριασμό στο διαδίκτυο.  

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία με το Campus France.  

 Ειδικό βιβλιαράκι με τις σχετικές πληροφορίες για τους φοιτητές του προγράμματος. 
Εκτός των ημερών και των ωρών λειτουργίας των γραφείων, το Campus France θέτει 
στη διάθεση των φοιτητών γραμμή επικοινωνίας (τηλ.: 08 00 57 80 94 – δωρεάν κλήση 
από σταθερό τηλέφωνο). 

 
 
Γενικές πληροφορίες / διευκρινίσεις σχετικά με τις υποτροφίες και τη συμπλήρωση της 
αίτησης 
 
1. Οικογένεια σημαίνει:   

(α) Τους γονείς  του/της αιτουμένου/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, επειδή δεν ήταν σε θέση να εκτελέσουν τις γονικές τους 
υποχρεώσεις, δεν έχουν μόνιμο κηδεμόνα και βρισκόταν υπό τη φροντίδα / προστασία των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας 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 
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(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, ο/η νυν σύζυγος και τα τέκνα αυτού/τής, 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. 
 
2. Ο όρος Τέκνο περιλαμβάνει το νόμιμο τέκνο, προγονό/νη, 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 οικογένειά 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/η 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:  

(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 παθήσεως εκ γενετής, 
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 προηγούμενου έτους 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.  
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 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 που είναι μαθητές ή φοιτητές πλήρους 
φοίτησης, που προέρχονται από μερική εργασία ή απασχόληση, την κρατική φοιτητική 
μέριμνα, την κρατική φοιτητική χορηγία, καθώς και επιδόματα ή/και χορηγίες σε 
αναξιοπαθούντα άτομα στην οικογένεια 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. 
 
Στις περιπτώσεις φοιτητή/τριας (αιτούμενου/νης), που δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με 
την οικογένειά του/της και υποβάλλει την αίτησή του/της στη βάση των δικών του/της 
εισοδημάτων ή/και των εισοδημάτων του/ της συμβίου του/της, τότε θα ληφθούν υπόψη 
τα εισοδήματα που προέρχονται από εργασία ή απασχόληση του/της ιδίου/ας ή/και 
του/της συμβίου αυτού/της.    
 
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 προσκομίσουν 
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 
προσφέρεται στην οικογένεια ως βοήθημα.  Στις περιπτώσεις ιδρυμάτων και οργανώσεων, 
θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα οικονομικά παραστατικά. 
 
7. Στον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της οικογένειας 

θα ληφθούν υπόψη τα επίσημα κρατικά έγγραφα/βεβαιώσεις/πιστοποιητικά του 2021, 
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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 εισοδήματά του/των δεν θα ληφθούν καθόλου υπόψη, ανεξάρτητα από το έτος 

θανάτου (2021 ή 2022).   

 

8. Στον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος φοιτητή/τριας, 

που δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με την οικογένειά του/της και έχει τα δικά του / της 

εισοδήματα, ή φοιτητή/τριας, που δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με την οικογένεια 

του/της και έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, 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 στο έτος 2022. 

 
Για αίτηση που υποβάλλεται με προσωπικό ετήσιο εισόδημα για το 2021 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 φοιτητή/τριας, που δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με την οικογένεια 

του/της και έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, θα λαμβάνονται υπόψη και τα εισοδήματα 

του/της συμβίου/ας.   

9. Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων θα λαμβάνονται υπόψη τα 

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

κ.τ.λ.) 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.     
 
10. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των υποτρόφων είναι η κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους και η ακαδημαϊκή τους επίδοση. 

Ωστόσο, το κριτήριο της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των υποψηφίων ή της 

οικογένειάς τους δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν αυτό δεν απαιτείται από την κατηγορία 

υποτροφιών ή τα σχετικά προγράμματα ή όταν ρητώς δεν απαιτείται από την 

Παραχωρούσα Αρχή. 

11. 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 



15 

 

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. 

 
12. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων για να λάβουν υποτροφία είναι 
μεγαλύτερος από τον προκηρυσσόμενο αριθμό υποτροφιών και υπάρχουν διαθέσιμα 
κονδύλια στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με 
απόφασή του να προβεί στην παραχώρηση μεγαλύτερου αριθμού υποτροφιών για το 
συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.   
 
13. Οι υποψήφιοι για τη διεκδίκηση υποτροφίας, θα πρέπει να συγκεντρώσουν 
συνολική βαθμολογία 70 μονάδων, ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψή τους στον 
κατάλογο των ατόμων, που δυνατόν να λάβουν υποτροφία.  
 
14. 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 (αν είναι μικρότερης αξίας) ή θα αποσύρεται (αν είναι ίδιας ή 
μεγαλύτερης αξίας). 
 
15. 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 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 (αν είναι μικρότερης αξίας) ή θα αποσύρεται (αν είναι 
ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας). 
   
16. 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. 
  
17. 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 νομικές διώξεις εναντίον του. 
 
18. 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 (15) ημερών από την ημερομηνία της έκδοσής του.  
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που υπότροφος ασθενήσει σοβαρά κατά τη διάρκεια 
εξεταστικής περιόδου, θα πρέπει οπωσδήποτε, μαζί με το πιστοποιητικό ασθενείας, να 
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αποστέλλει και το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου στην οποία να φαίνονται οι 
ημερομηνίες των εξετάσεων για το κάθε μάθημα.  
    
19. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.Κ. 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. 
       
20. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι, καθορίζονται 
στον περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμο και στις διατάξεις των περί 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών. 
 
21. Οι υπολογισμοί για την κατανομή των μονάδων και την κατάταξη των υποψηφίων, 
με σκοπό τον καταρτισμό του καταλόγου των δικαιούχων για την παραχώρηση 
υποτροφίας, καταρτίζονται στη βάση τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, με στρογγυλοποίηση. 
 
22. Επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται μετά τη 
λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

23. 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. 

24. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
παραχώρηση των υποτροφιών υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των 
αποτελεσμάτων.  Οι ενστάσεις εξετάζονται μέσα σε διάστημα όχι πέραν των δύο μηνών 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται 
γραπτώς.    

25. Οι ενστάσεις που θα γίνονται αποδεκτές και θα εξετάζονται από την Επιτροπή 
Ενστάσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου θα πρέπει να είναι επί 
συγκεκριμένων σημείων, που αφορούν στον υπολογισμό για την κατανομή των μονάδων 
για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Γενικού χαρακτήρα ενστάσεις δεν θα γίνονται 
αποδεκτές.  Αν κατά την επανεξέταση της αίτησης προκύπτει αλλαγή της τελικής 
βαθμολογίας, η οποία είναι υψηλότερη ή ίση με τον τελευταίο δικαιούχο της κατηγορίας 
στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, τότε η ένσταση θα γίνεται αποδεκτή.  Σε αντίθετη 
περίπτωση η ένσταση θα απορρίπτεται.   

 
26. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, το 
πρόσωπο που θα εξασφαλίσει υποτροφία από το Ίδρυμα, είναι υποχρεωμένο, μετά τη λήξη 
των σπουδών του, να επιστρέψει στην Κύπρο για εργασία για περίοδο δύο τουλάχιστον 
ετών.  Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση επαγγελματική του αποκατάσταση, 
εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα άδειας προσωρινής εργασίας του 
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 το πρόσωπο αυτό, 
δεν επιστρέψει  για να εργαστεί στην Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών, τότε είναι 
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υποχρεωμένο να καταβάλει όλα τα ωφελήματα (π.χ. αξία υποτροφίας, ή/και άλλα 
οικονομικά ωφελήματα), που του παραχωρήθηκαν από το Ίδρυμα.   
 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
… ………. 2022 

 


