
Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις, που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση, 

όπου ισχύουν για κάθε φοιτητή / φοιτήτρια. 

 

Πιστοποιητικά που πρέπει να επισυνάψουν οι φοιτητές / 

φοιτήτριες μαζί με την αίτηση υποτροφίας για ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 

σπουδές (όπου ισχύει).  

1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης (του ιδίου τύπου). 

2. Γενικά Πιστοποιητικά GCE A-Level με βαθμό Α*, Α, Β (Αφορά τους απόφοιτους 

δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης παρομοίου τύπου.  Οι βαθμολογίες των GCE A-

Level εξαρτώνται από το πρόγραμμα πτυχιακών σπουδών, που θα επιλέξετε).  

3. Άλλο ισοδύναμο προσόν απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. IBD, BF κ.τ.λ.). 

4. Για τους άρρενες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α» ή πιστοποιητικό 

νόμιμης απαλλαγής ή πιστοποιητικό αναστολής εκπλήρωσης θητείας για σκοπούς 

σπουδών.  

5. Για τους άρρενες, που θα αρχίσουν τις πτυχιακές τους σπουδές μετά τη συμπλήρωση της 

στρατιωτικής τους θητείας, πιστοποιητικό εξασφάλισης θέσης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα 

που θα φοιτήσουν.   

6. Βεβαίωση εγγραφής από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην 

οποία να φαίνονται το πρόγραμμα και τα έτη σπουδών. 

7. Φοιτητές / Φοιτήτριες, που θα υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά και το 2021/22 διανύουν 

το δεύτερο έτος σπουδών, θα πρέπει, εκτός από την εγγραφή τους, να υποβάλουν και την 

αναλυτική βαθμολογία, που εξασφάλισαν στο πρώτο έτος σπουδών (2020/21). 

8. Φοιτητές / Φοιτήτριες, που θα υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά και το 2021/22 διανύουν 

μεταξύ τρίτου και έκτου έτους σπουδών και εντός του 2021 απεβίωσε/σαν γονέας / γονείς  

θα πρέπει, εκτός από την εγγραφή τους, να υποβάλουν και την αναλυτική βαθμολογία, που 

εξασφάλισαν σε όλα τα προηγούμενα έτη σπουδών. 

 

Πιστοποιητικά που πρέπει να επισυνάψουν οι φοιτητές / 

φοιτήτριες μαζί με την αίτηση υποτροφίας για 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ σπουδές (όπου ισχύει).  

1. Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου 
2. Για τους άρρενες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α» ή 

πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής ή πιστοποιητικό αναστολής εκπλήρωσης θητείας 
για σκοπούς σπουδών.  

3. Βεβαίωση εγγραφής από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

στην οποία να φαίνονται το πρόγραμμα και η διάρκεια σπουδών. 

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών σας, στην οποία να 

φαίνεται ο τελικός αριθμητικός βαθμός του πτυχίου σας.  Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι εφικτό τότε θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτησή σας «Παράρτημα 

Διπλώματος (Diploma Supplement)», στο οποίο να φαίνεται η εν λόγω βαθμολογία.   

 

 



Πιστοποιητικά που πρέπει να επισυνάψουν οι φοιτητές / 

φοιτήτριες μαζί με την αίτηση υποτροφίας για 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ σπουδές (όπου ισχύει).  

1. Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου 
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master  
3. Για τους άρρενες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α» ή 

πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής ή πιστοποιητικό αναστολής εκπλήρωσης θητείας 
για σκοπούς σπουδών.  

4. Βεβαίωση εγγραφής από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

στην οποία να φαίνονται το πρόγραμμα και η διάρκεια σπουδών. 

5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών σας, στην οποία να 

φαίνεται ο τελικός αριθμητικός βαθμός του πτυχίου σας.  Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι εφικτό τότε θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτησή σας «Παράρτημα 

Διπλώματος (Diploma Supplement)», στο οποίο να φαίνεται η εν λόγω βαθμολογία.   

 

Επιπρόσθετα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις που πρέπει να 

επισυνάψουν οι αλλοδαποί/αλλοδαπές φοιτητές/ 

φοιτήτριες (όπου ισχύει). 

 

Πιστοποιητικά που πρέπει να επισυνάψουν ΟΛΟΙ οι 

φοιτητές / φοιτήτριες μαζί με την αίτηση υποτροφίας (όπου 

ισχύει).  

1. Βεβαίωση Τράπεζας, στην οποία να αναγράφεται το ΙΒΑΝ (διεθνής αριθμός 
λογαριασμού) και τα στοιχεία του φοιτητή / της φοιτήτριας. 

2. Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά για συμμετοχές / διακρίσεις σε 
Μεσογειακούς/Πανευρωπαϊκούς/Διεθνείς Αθλητικούς Αγώνες ή Συμμετοχή σε 
δικριθείσα αθλητική ομάδα εθνικού επιπέδου. 

3. Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά για συμμετοχές / διακρίσεις σε Παγκόσμιες / 
Πανευρωπαϊκές Ολυμπιάδες. 

4. Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά για συμμετοχές / διακρίσεις σε Διεθνείς / 
Πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς Μουσικής ή Τέχνης. 

5. Δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα 
κριτών. 

1. Βεβαιώσεις φοίτησης για τον/την φοιτητή/τρια από Δημόσιο Σχολείο Μέσης 

Εκπαίδευσης της Κύπρου για την Α, Β και Γ τάξη Λυκείου, για αλλοδαπούς φοιτητές  

που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Κύπρο.     

2. Για αλλοδαπούς γονείς που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Κύπρο: 

(α) Πιστοποιημένο αντίγραφο Άδειας Προσωρινής Παραμονής/Βεβαίωσης Εγγραφής 

Αλλοδαπού (ARC) ή Άδειας Μετανάστευσης (Immigration Permit) από το Τμήμα 

Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, και 

       (β) Ασφαλιστέες αποδοχές για τα έτη 2018 – 2021 από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  



6. Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους που εκδίδονται από διεθνώς αναγνωρισμένους 
εκδοτικούς οίκους με σύστημα κριτών. 

7. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων εγνωσμένου κύρους με σύστημα 
κριτών. 

8. Συμμετοχές ή Διακρίσεις σε Παγκόσμιους Διαγωνισμούς ή Βραβεία, που αποδίδονται 
σε φοιτητές από Κρατικά Ιδρύματα Προώθησης Έρευνας.  

9. Ιατρικό Πιστοποιητικό ασθενείας / αναπηρίας από κρατικό Ιατρικό Λειτουργό στις 
περιπτώσεις, που ο φοιτητής / η φοιτήτρια αντιμετωπίζει ένα από τα σοβαρά 
προβλήματα υγείας, που αναφέρονται στην αίτηση. 

10. Για όλα τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας, εκτός από τον/την αιτούμενο/νη, να 
υποβληθούν τα ακόλουθα (όπου ισχύει):  
(α)   Πολιτική ταυτότητα ή έγγραφο αλλοδαπού (ARC) για κάθε τέκνο, 
(β) Βεβαίωση στρατολογικής κατάστασης από την Εθνική Φρουρά για τέκνα 
στρατιώτες, 
(γ) Βεβαίωση φοίτησης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα για τέκνα που σπουδάζουν το 
ακαδημαϊκό έτος 2021/22, και   
(δ) Ιατρικό πιστοποιητικό για τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για 
συντήρησή τους.    

11. Αντίγραφο διαζυγίου γονέων, που δηλώνουν διαζευγμένοι. 

12. Πιστοποιητικό θανάτου γονέα / γονέων. 

13. Δικαστική απόφαση για εγκατάλειψη φοιτητή / φοιτήτριας από τους γονείς του/της και 
βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ότι βρισκόταν υπό τη φροντίδα / 
προστασία τους μέχρι το 18ο έτος. 

14. Προσφυγική ταυτότητα γονέων ή φοιτητή / φοιτήτριας.  

15. Για Μετόχους ιδιωτικής/κών εταιρείας/ών:   
•  Βεβαιώσεις μερισμάτων από τον λογιστή/ελεγκτή της/των εταιρείας/ών για το 2021. 

16. Βεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού σε περίπτωση που εντός του 
έτους αποκτήθηκε εισόδημα στο εξωτερικό από εργασία, σύνταξη, ενοίκια, τόκους, 
μερίσματα ή από άλλη πηγή. 

17. Για διαζευγμένες μητέρες διάταγμα δικαστηρίου στο οποίο να φαίνεται το χρηματικό 
ποσό της διατροφής που λαμβάνουν ή αποδεικτικά για το χρηματικό ποσό που 
έλαβαν εντός του έτους. 

 

Πιστοποιητικά / Βεβαιώσεις που δεν πρέπει να 

επισυνάψετε 

Δεν δηλώνονται και δεν θα πρέπει να προσκομίζονται πιστοποιητικά / βεβαιώσεις για 

εισοδήματα που προέρχονται από συντάξεις, επιδόματα, παροχές από την 

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, το Γενικό Λογιστήριο, τον Έφορο 

Φορολογίας, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Ταμείο Αδειών, τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και 

ωφελήματα που λαμβάνονται δυνάμει του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου.  

Τα υπό αναφορά εισοδήματα, όπου αυτό ισχύει, θα λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος και θα υπολογίζονται με βάση τα 

στοιχεία, που τηρούνται στα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες κατόπιν δικής σας 

εξουσιοδότησης.  

Στον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, δεν λαμβάνονται υπόψη η 

κρατική φοιτητική μέριμνα (φοιτητική χορηγία), εισόδημα από μερική εργασία ή 



μερική απασχόληση τέκνου που είναι μαθητής ή φοιτητής πλήρους φοίτησης 

(συμπεριλαμβανομένου και του αιτούμενου/νης), και τα 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.  

Η αποπληρωμή δανείων ή/και το ύψος των δανείων που έχει μία οικογένεια, δεν 

αφαιρούνται από το Ακαθάριστο Ετήσιο Εισόδημα της οικογένειας. 

 

 

 

 

 

 


