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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες
υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την
αίτηση εισδοχής,
από τις 10 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό
επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2018, το 2017 ή το 2016.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Λυκείων ή ισότιμων σχολείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Ελλάδας, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις τη χρονιά
υποβολής αίτησης ή τις προηγούμενες δύο χρονιές και ικανοποιούν τα κριτήρια πρόσβασης
.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση καθώς και
πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή
Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων:
- Πανεπιστήμιο Κύπρου www.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates
- Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου www.cut.ac.cy/studies/admissions/bachelor-progra
mmes-admissions/greeks/
Παρακολουθείστε σχετικό βίντεο του Πανεπιστημίου Κύπρου: Σχολές, Τμήματα, Υποδομές
κ.λ.π.

Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της
Κύπρου στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373
4934/914/913) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφόρος
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Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026 0611/0697)
.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων
μέχρι τις 7 Αυγούστου 2018 και θα κοινοποιηθούν επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην
Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

Κατανομή θέσεων

Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται μέχρι εξαντλήσεως στους υποψήφιους που πληρούν τα
μαθήματα πρόσβασης για τα προγράμματα που δήλωσαν και έχουν την υψηλότερη
βαθμολογία στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Κενές θέσεις και πρόσθετες κατανομές

Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν από την 1η κατανομή, δύναται να
πραγματοποιηθεί και 2η κατανομή. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου και
σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι οι υποψήφιοι της αρχικής κατανομής.

Στη 2η κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετείχαν στην 1η κατανομή. Η 2η
κατανομή γίνεται για αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους ή για να
εξασφαλίσουν θέση σε Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Πότε και πώς υποβάλλονται αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τα μέσα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη
διαδικασία να αρχίζει από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://applications.ucy.ac.cy/pub_seatallo
cationgr/main_cand
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι
- Οδηγός χρήσης&nbsp;του συστήματος υποβολής αίτησης&nbsp;
- Ανακοίνωση και οδηγίες (pdf) για υποβολή αιτήσεων ακαδημαϊκό έτος 2018-19
- Έντυπο (pdf) με πληροφορίες υποψήφιους φοιτητές από Ελλάδα
- Δείτε την τελευταία κατανομή θέσεων στο ΤΠΚ για Έλληνες υπηκόους

Υποτροφίες

Κάθε χρόνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, επτά (7)
υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έξι (6) υποτροφίες για το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.500 περίπου η κάθε µία, µε βάση τη βαθμολογία που
επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της
υποτροφίας για το επόμενο έτος, είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθμικού Μέσου
Όρου των προηγούμενων 2 εξαμήνων τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

Σίτιση

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα σίτισης σε όλους τους Έλληνες
υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι
οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από
την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές
τους.

Τα κουπόνια σίτισης ανέρχονται στα €7,00 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα του
ακαδημαϊκού έτους. Tο επίδομα σίτισης παραδίδεται στους δικαιούχους φοιτητές στην
αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.
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