
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019/20 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 

ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες πτυχιακού, 

μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο 

εξωτερικό, θα είναι διαθέσιμες από τις 10 Ιανουαρίου 2020:  

• Στα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία, 

• Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε όλες τις επαρχίες,  

• Στα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες, και  

• Στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 

http://www.cyscholarships.gov.cy 

 

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή 28 

Φεβρουαρίου 2020.  Αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα 

γίνονται αποδεκτές. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, διά χειρός, είτε στα γραφεία του ΙΚΥΚ, 

είτε όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: ΚΕΠ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ και ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΚΕΠ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ: ΚΕΠ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: ΚΕΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

 

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών 

(courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές.   

 

Τα άτομα που θα παραδίνουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ, προτρέπονται να 

ελέγχουν και να σημειώνουν εκ των προτέρων τα έντυπα, 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 ενδιαφερόμενων να 

παραδώσουν τις αιτήσεις τους εμπρόθεσμα, ορθά συμπληρωμένες μαζί με 

όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, γιατί σε διαφορετική 

περίπτωση αυτές θα απορρίπτονται χωρίς άλλη προειδοποίηση. 

 

Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης.   

 

 

 



Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, ότι από φέτος, ο 

αριθμός των απαιτούμενων πιστοποιητικών / βεβαιώσεων που θα πρέπει να 

προσκομίσουν μαζί με τις αιτήσεις τους, έχει μειωθεί σημαντικά και ότι εντός 

των προσεχών ημερών θα δημοσιευθεί σχετικός κατάλογος ώστε να δοθεί 

εύλογος χρόνος για τη συγκέντρωσή τους. 

 

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες, ότι 

ήδη προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε, το αργότερο εντός 

των επόμενων δύο ετών, οι αιτήσεις να μπορούν να υποβάλλονται και 

ηλεκτρονικά. 

 

 

 

 

 


