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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δέχεται αιτήσεις από πολίτες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για διεκδίκηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως 

ακολούθως: 

(α) Για φοίτηση σε Αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού). 

(β) Για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(προπτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού). 

(γ) Για φοίτηση στα Προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου 

Μάστερ και Διδακτορικού των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου που εξασφάλισαν 

«Άδεια Λειτουργίας» (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 

Πανεπιστήμιο Frederick, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus). 

(δ) Για φοίτηση σε προγράμματα σπουδών, που είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από 

τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης, και απονέμονται από τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία που είναι εγγεγραμμένες στο 

Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

(ε) Οι σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες είναι: 

(i) Παραχώρηση Υποτροφιών για Προπτυχιακά Θέματα Σπουδών 

(Πρόγραμμα Α, σελίδα 9) 

• Μηχανική Πετρελαίου / Υδρογονανθράκων 

• Γεωλογία 

• Γεωφυσική 

• Διαχείριση πετρελαίου και φυσικού αερίου 

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

• Ενεργειακή Μετάβαση 

(ii) Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακά (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) 

σε οποιαδήποτε θέματα σχετικά με υδρογονάνθρακες, τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση (Πρόγραμμα Β και Γ, σελίδα 13 και 16, 

αντίστοιχα) 
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Γενικοί Όροι / Προϋποθέσεις Χορήγησης Υποτροφιών 

για ΟΛΑ τα Προγράμματα 
 
 

ΜΕΡΟΣ A 
 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 
ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ: 

 
1. Πρόσωπα που έχουν εξασφαλίσει θέση χωρίς όρους ή/και περιορισμούς1 (unconditional offer) 

σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την 
ενεργειακή μετάβαση σε Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα Κρατικά 
Πανεπιστήμια της Κύπρου, στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου τα οποία έχουν 
εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
Πανεπιστήμιο Frederick, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus),  
σε προγράμματα σπουδών, που είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από τον Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, και απονέμονται 
από τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη 
Δημοκρατία που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας και αρχίζουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

 
2. Υποψήφιοι φοιτητές για προπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου 

Δημόσιας ή Ιδιωτικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, ή Δημόσιας Τεχνικής Σχολής, ή να είναι 
κάτοχοι G.C.E.- A-Level. Σε περίπτωση που οι αιτητές είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημόσιας 
ή Ιδιωτικής Σχολής, ή Δημόσιας Τεχνικής Σχολής και κάτοχοι G.C.E.- A-Level, πρέπει να 
δηλώνουν με ποιο από τα δύο επιθυμούν να αξιολογηθούν. 

 
3. Για διεκδίκηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ, οι αιτητές 

πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου και να αρχίζουν τις σπουδές τους το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

 
4. Άρρενες που έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη 

των σπουδών ή έχουν τύχει μόνιμης απαλλαγής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή έχουν 
τύχει αναστολής ειδικά για σκοπούς σπουδών.   

 
5. Αιτήσεις για διεκδίκηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές από απόφοιτους Σχολών 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, θα γίνονται δεκτές νοουμένου ότι αυτές θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας (όχι κατ’ ανάγκη ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας) του πρώτου καταληκτικού τίτλου σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 

 
  

 
1 Για σκοπούς αξιολόγησης της Αίτησης, οι υποψήφιοι υπότροφοι μπορούν να προσκομίσουν την προσφορά από το 
Πανεπιστήμιο, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
με όρους και τα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση που 
επιλεγούν για τη χορήγηση υποτροφίας θα κληθούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Εγγραφής. 
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ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ: 
 

1. Πρόσωπα που αρχίζουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και έχουν 
εξασφαλίσει θέση για πλήρη φοίτηση σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση 
Διδακτορικού τίτλου σπουδών που απονέμεται από Δημόσια Πανεπιστήμια της Δημοκρατίας, 
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου με Άδεια Λειτουργίας (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Frederick, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και 
University of Central Lancashire Cyprus) ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού 
που έχουν τύχει αναγνώρισης ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους 
εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργούν ή σε προγράμματα σπουδών, που είναι 
αξιολογημένα και πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, και απονέμονται από τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές 
Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Δημοκρατία που είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 
2. Άρρενες που έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη 

των σπουδών τους ή έχουν τύχει μόνιμης απαλλαγής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή 
έχουν τύχει αναστολής ειδικά για σκοπούς σπουδών. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
 

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ  
ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΣΟΙ: 
 

1. Παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας ή προπαρασκευαστικά μαθήματα για 
εισδοχή σε πανεπιστήμια. 

 
2. Παρακολουθούν σπουδές για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου ή επαγγελματικής 

κατάρτισης ή ειδίκευσης (όπως π.χ. Chartered ή Certified Professional κτλ.). 
 

3. Παρακολουθούν σπουδές μερικής φοίτησης. 
 

4. Τυγχάνουν ήδη υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας για σκοπούς σπουδών, ίσης ή 
μεγαλύτερης αξίας από τις προκηρυσσόμενες υποτροφίες (δείτε Μέρος Γ πιο κάτω). 

 
5. Κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των προπτυχιακών σπουδών τους 

δεν διέμεναν για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών σε περιοχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να διεξαγάγει 
αποτελεσματικό έλεγχο για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων που απαιτούνται 
για τη διεκδίκηση υποτροφίας και δεν κατοικούν μόνιμα στις πιο πάνω περιοχές ή των οποίων 
οι γονείς δεν εργάζονται και δεν διαμένουν σε αυτές τις περιοχές, εξαιρουμένων των 
παιδιών των εγκλωβισμένων. 

 
6. Έχουν τύχει προσωρινής αναστολής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε 

λόγο, εξαιρουμένων υποψηφίων που έχουν τύχει αναστολής ειδικά για σκοπούς σπουδών. 
 

7. Άτομα τα οποία ήδη φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Master. 
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8. Είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, υπάλληλοι της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Νομικών 
Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, της Αστυνομικής / Πυροσβεστικής Δύναμης καθώς και οι 
αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και συμβασιούχοι οπλίτες της Εθνικής Φρουράς που 
απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση. 

 
ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΥΔΕΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΣΟΙ: 
 

1. Παρακολουθούν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master, ή έχουν εξασφαλίσει εγγραφή 
μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master. 

 
2. Παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης γλώσσας ή προπαρασκευαστικά μαθήματα για 

εισδοχή σε πανεπιστήμια. 
 
3. Παρακολουθούν σπουδές για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου ή επαγγελματικής 

κατάρτισης ή ειδίκευσης (όπως π.χ. Chartered ή Certified Professional κτλ.). 
 
4. Παρακολουθούν σπουδές μερικής φοίτησης. 

 
5. Έχουν τύχει προσωρινής αναστολής για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε 

λόγο, εξαιρουμένων υποψηφίων που έχουν τύχει αναστολής ειδικά για σκοπούς σπουδών. 
 
6. Είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, υπάλληλοι της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των 

Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, της Αστυνομικής / Πυροσβεστικής Δύναμης, 
καθώς και οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και συμβασιούχοι οπλίτες της Εθνικής Φρουράς 
που απασχολούνται σε μόνιμη ή έκτακτη βάση. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ 
 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 

1. Αιτητές που έχουν εξασφαλίσει υποτροφία ή οικονομική βοήθεια για σκοπούς σπουδών από 
άλλες πηγές μικρότερης αξίας από τις προσφερόμενες υποτροφίες του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δικαιούνται να διεκδικήσουν υποτροφία, η οποία, 
ωστόσο, θα είναι μειωμένη κατά ποσό ίσο με την αξία της υποτροφίας που έχει εξασφαλιστεί 
από άλλη πηγή. 
 

2. Αιτητές που έχουν εξασφαλίσει υποτροφία ή οικονομική βοήθεια για σκοπούς σπουδών από 
άλλες πηγές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από τις προσφερόμενες υποτροφίες του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δεν θα δικαιούνται να διεκδικήσουν 
υποτροφία.  
 

3. Oι υποτροφίες που έχουν εξασφαλιστεί από άλλες πηγές, περιλαμβάνουν υποτροφίες που 
έχουν χορηγηθεί από το κράτος, οποιοδήποτε Ίδρυμα ή Αρχή του εσωτερικού ή εξωτερικού 
(π.χ. ακαδημαϊκό ίδρυμα, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών κτλ.) και υποτροφίες που έχουν 
χορηγηθεί από ξένες Κυβερνήσεις ή Οργανισμούς. 

 
4. Στις περιπτώσεις αιτητών που τυγχάνουν υποτροφίας από οποιαδήποτε άλλη πηγή και η 

υποτροφία τερματίζεται / διακόπτεται / μειώνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για 
οποιοδήποτε λόγο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δεν θα καταβάλλει 
οποιοδήποτε συμπληρωματικό ποσό. 
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5. Απόκρυψη από τον αιτητή ότι τυγχάνει κρατικής ή/και άλλης υποτροφίας ή οικονομικής 
βοήθειας από άλλη πηγή για σκοπούς σπουδών ή απόκρυψη οποιουδήποτε στοιχείου 
σχετικά με την αίτηση του, συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό του από τη διεκδίκηση 
υποτροφίας ή διακοπή της υποτροφίας, με υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά που του έχουν 
χορηγηθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά έχουν εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις.  

 
 

ΜΕΡΟΣ Δ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Με την υποβολή της αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται 
βεβαίωση εξασφάλισης θέσης χωρίς όρους ή/και περιορισμούς (unconditional offer) 
ή την προσφορά από το Πανεπιστήμιο, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από τις 
Δημόσιες και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με όρους και τα 
αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τους όρους αυτούς, σε 
κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την 
ενεργειακή μετάβαση.  
 

2. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
συμπληρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση της 
αίτησης, σχετικά με το κριτήριο της ακαδημαϊκής επίδοσης ή/και της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης του υποψηφίου. 
 

3. Κάθε πρόσωπο, το οποίο με σκοπό τη διεκδίκηση υποτροφίας, σε γνώση του κάνει ψευδή 
δήλωση 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 διώξεις 
εναντίον των υπευθύνων. 
 

4. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι για τα Προγράμματα 
Υποτροφιών, καθορίζονται στις σελίδες 10-12 για τα προπτυχιακά προγράμματα, στις 
σελίδες 14-15 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ και στις σελίδες 16-
18 για τα Διδακτορικά. 

 
5. Οι υπολογισμοί για την κατανομή μονάδων και κατάταξη υποψηφίων με σκοπό τη χορήγηση 

υποτροφίας γίνονται με βάση τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων με στρογγυλοποίηση. 
 

6. Με την υποβολή αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας, δεν εξυπακούεται κατ’ ανάγκη η 
χορήγηση υποτροφίας, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.  

 
7. Οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν υποτροφία, θα κληθούν από το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας να υπογράψουν συμβόλαιο με ένα εγγυητή. Σε περίπτωση που 
κατά τον χρόνο έγκρισης, ο υπότροφος βρίσκεται στο εξωτερικό, το εν λόγω συμβόλαιο θα 
μπορεί να συναφθεί νοουμένου ότι ο υπότροφος παραχωρήσει «Ειδικό Πληρεξούσιο 
Έγγραφο» σε αντιπρόσωπο του στην Κύπρο.  
 

8. Σε περίπτωση εξασφάλισης υποτροφίας από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, αυτή θα ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Όσον αφορά τα 
υπόλοιπα έτη σπουδών του υποψήφιου υπότροφου, αυτά θα καλύπτονται από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και 
με βάση τη σειρά κατάταξης που έχει ήδη εξασφαλίσει ο υποψήφιος το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023. 

 
9. Ως τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022, 

ώρα 2:00 μ.μ. 
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10. Σημειώνεται ότι, μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις θα αξιολογούνται.  
 

11. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας. 

 
 

12. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Αίτηση από: 
 

• Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Ανδρέα Αραούζου 13-15, 6ος 
όροφος, 1076 Λευκωσία) 

• Την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
http://www.meci.gov.cy  

 
13. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο του 

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή να αποσταλούν συστημένες μέσω 
ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 2:00 μ.μ. στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 

 

Γενικό Διευθυντή 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  
Ανδρέα Αραούζου 6 
1421 Λευκωσία 

με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ» 
 

14. Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν 
στο Τηλέφωνο: 22409310, Τηλεομοιότυπο: 22409348 ή/και στο Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο: hydrocarbons@meci.gov.cy.  
 

15. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση των εν λόγω υποτροφιών, καθώς και η 
Αίτηση, είναι καταχωρημένες στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας (http://www.meci.gov.cy).   

 
  

http://www.meci.gov.cy/
mailto:hydrocarbons@meci.gov.cy
http://www.meci.gov.cy/
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 

 

ΣΕΛΙΔΑ 

 

Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων ή Ιδιωτικών Σχολών του ιδίου 

τύπου ή Ιδιωτικών Σχολών ή Δημόσιων Τεχνικών Σχολών για 

σπουδές σε θέματα: 

 

• Μηχανική Πετρελαίου / Υδρογονανθράκων 

• Γεωλογία 

• Γεωφυσική 

• Διαχείριση πετρελαίου και φυσικού αερίου 

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

• Ενεργειακή Μετάβαση 
 

9-12 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Β 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ MASTER 

ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΤΙΣ 

 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ 

ΣΕΛΙΔΑ 

 

• Μηχανική Πετρελαίου / Υδρογονανθράκων 

• Γεωλογία Πετρελαίου 

• Γεωφυσική Πετρελαίου 

• Χρηματοοικονομικά Υδρογονανθράκων 

• Λογιστικά Υδρογονανθράκων 

• Νομικά Υδρογονανθράκων 

 

13-15 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Γ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΤΙΣ 

 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΣΕΛΙΔΑ 

Οποιοδήποτε κλάδο σχετικό με τους υδρογονάνθρακες, τις 

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση 
16-18 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΤΙΣ 

 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ) 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι αρχίζουν προπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης το ακαδημαϊκό 

έτος 2022-2023 πρέπει να έχουν εξασφαλίσει θέση χωρίς όρους ή/και περιορισμούς2 (unconditional 

offer) και να πληρούν μία από τις πιο κάτω προϋποθέσεις, προκειμένου να δικαιούνται να 

υποβάλουν αίτηση προς εξασφάλιση υποτροφίας για απόκτηση πρώτου καταληκτικού 

πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών: 

 

(α) Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημόσιων Λυκείων της Κύπρου ή απόφοιτοι Δημόσιων 

Τεχνικών Σχολών ή να έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις ή να έχουν επιτύχει 

τουλάχιστον σε αριθμό θεμάτων του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.) στο 

προχωρημένο επίπεδο (A-Level). 

 

(β) Να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών της Κύπρου του ιδίου τύπου, αναγνωρισμένων από το 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι οποίοι έχουν παρακαθίσει στις 

Παγκύπριες Εξετάσεις και να κατέχουν Απολυτήριο ή να είναι απόφοιτοι των πιο πάνω 

Ιδιωτικών Σχολών και να έχουν επιτύχει σε αριθμό θεμάτων του Γενικού Πιστοποιητικού 

Εκπαίδευσης (G.C.E.), στο προχωρημένο επίπεδο (A-Level). 

 

(γ) Να είναι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολών της Κύπρου, αναγνωρισμένων από το Υπουργείο 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, και να έχουν επιτύχει σε αριθμό θεμάτων 

του Γενικού Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης (G.C.E.) στο προχωρημένο επίπεδο (A-Level). 

 

(δ) Να είναι κάτοχοι του Baccalauréat International.  

 

2. ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό που θα διατεθεί για υποτροφίες προπτυχιακών προγραμμάτων είναι 

€100.000 με ανώτατο ποσό τις €20.000 τον χρόνο κατά περίπτωση. Για τις σπουδές όπου υπάρχουν 

δίδακτρα θα καλύπτονται τα δίδακτρα και θα δίδεται επιπρόσθετα €5.000 το χρόνο για επίδομα 

συντήρησης (€500 το μήνα για 10 μήνες τον χρόνο), με ανώτατο συνολικό όριο τις €20.000 τον 

χρόνο. Για σπουδές που δεν έχουν δίδακτρα, θα δίνεται μόνο το επίδομα των €5.000 τον χρόνο. 

Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες θα καλύπτουν μόνο τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών όπως 

καθορίζεται από την περιγραφή του προγράμματος σπουδών και όχι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις 

ή επαναλήψεις λόγω μη ικανοποιητικής επίδοσης των φοιτητών. Οι υποψήφιοι για διεκδίκηση 

υποτροφίας θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων και με τη σειρά κατάταξης μετά το πέρας της 

 
2  Για σκοπούς αξιολόγησης της Αίτησης οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να προσκομίσουν την προσφορά από το 
Πανεπιστήμιο, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
με όρους και τα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση που 
επιλεγούν για τη χορήγηση υποτροφίας θα κληθούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Εγγραφής. 
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αξιολόγησης των αιτήσεων, και θα παραχωρηθεί αριθμός υποτροφιών μέχρι την εξάντληση του 

διαθέσιμου ποσού.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 

 

Ι – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

 

Μέχρι 80 μονάδες (κατ’ αναλογία), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 

 

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της βαθμολογίας απολυτηρίου ή/και του αριθμού των G.C.E. A-Level 

καθορίζονται τα ακόλουθα: 

 

 Για απόφοιτους Δημόσιων Λυκείων, Δημόσιων Τεχνικών Σχολών ή Ιδιωτικών 

Σχολών: 

 

• Απολυτήριο με βαθμολογία 20 ή επιτυχία σε τέσσερα G.C.E. A-Level με βαθμολογία Α 

αντιστοιχεί σε 80 μονάδες. 

• Απολυτήριο με βαθμολογία Χ, η βαθμολογία θα ορίζεται ως: 

Χ*80/20 

• Τέσσερα G.C.E. A-Level με βαθμολογία Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, η βαθμολογία θα ορίζεται ως: 

(Χ1+ Χ2+ Χ3+ Χ4)*80/16 με: 

Α= 4 βαθμούς 

Β= 3 βαθμούς 

C= 2 βαθμούς 

D= 1 βαθμό  

και  

D<1= 0 βαθμό 

 

Νοείται ότι: 

α) σε περίπτωση που οι αιτητές είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Δημόσιας ή Ιδιωτικής Σχολής, ή 

Δημόσιας Τεχνικής Σχολής και κάτοχοι G.C.E. - A-Level, πρέπει να δηλώνουν με πιο από τα 

δύο επιθυμούν να αξιολογηθούν, και 

β) για κατόχους περισσότερων από τέσσερα G.C.E. A-Level, θα προσμετρούνται τα τέσσερα 

με τις καλύτερες βαθμολογίες.  
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ΙΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Μέχρι 20 μονάδες, οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:  

 

(Α) Κοινωνική / Οικογενειακή Κατάσταση 

Μέχρι 10 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 

(i) Ο αιτητής είναι ορφανός από τους δύο γονείς 3 Μονάδες 

(ii) Ο αιτητής είναι ορφανός από τον ένα γονέα 
2 Μονάδες 

(Βλέπε Σημ. 1, σελ. 12) 

(iii) 
Ο αιτητής προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια 

(4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω) 
1 Μονάδα 

(iv) 

Ο αιτητής προέρχεται από οικογένεια με διαζευγμένους 

γονείς (με Δικαστική Απόφαση) ή/και σε περίπτωση που 

ο φοιτητής προέρχεται από Μονογονεϊκή Οικογένεια  

1 Μονάδα 

(Βλέπε Σημ. 2 και 3, σελ. 12) 

(v) 

Ο αιτητής (3 μονάδες), σύζυγος/γονέας ή/και άλλο 

εξαρτώμενο τέκνο στην οικογένεια (2 μονάδες), πάσχει 

αποδεδειγμένα από σοβαρό πρόβλημα υγείας 

(θαλασσαιμικός, τυφλός, κωφός, καρκινοπαθής, 

καρδιοπαθής, διαβητικός, νεφροπαθής), ή σοβαρή 

αναπηρία (τετραπληγικός, παραπληγικός, Βαριά Κινητική 

Αναπηρία, Κατά Πλάκα Σκλήρυνση, Άτομα με ειδικές 

ικανότητες). 

Μέχρι 3 Μονάδες 

(Βλέπε Σημ. 4 και 5, σελ. 12) 

 

(B) Οικονομική Κατάσταση  

Μέχρι 10 μονάδες (κατ’ αναλογία)  

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στις 

10 μονάδες είναι το κατά κεφαλήν3 ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας που δεν ξεπερνά 

τις €8.000. Κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα μικρότερο από €6.000 αντιστοιχεί σε 10 μονάδες, κατά 

κεφαλή ετήσιο εισόδημα €8.000 αντιστοιχεί σε 5 μονάδες και εισόδημα από €6.000 μέχρι €8.000 

αντιστοιχεί αναλογικά ως εξής: 

• για κατά κεφαλήν εισόδημα Χ, οι μονάδες υπολογίζονται  

10-5*(Χ-6.000)/2.000 

Νοείται ότι για αιτητές που είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς, θα λογίζεται το 

προσωπικό εισόδημα του αιτητή. 

 
3  Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο 
οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των γονέων και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 
Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ορφανός, αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος, δεν 

παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια. 

2 
Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά ο γονέας που 

διαμένει μαζί του είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση. 

3 

Στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά χωρίς πιστοποιητικό διάλυσης γάμου, 

θα πρέπει να υποβάλλεται ένορκος δήλωση και βεβαίωση από το Υπηρεσία κοινωνικής  

Ευημερίας (π.χ. επίδομα μονογονιού), ή δικαστική απόφαση για καταβολή διατροφής. 

4 

Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή/και αναπηρίας του αιτητή ή άλλου εξαρτώμενου 

τέκνου στην οικογένεια, δίνεται η μοριοδότηση, μόνο εάν επισυνάπτονται επίσημα ιατρικά 

πιστοποιητικά από κυβερνητικό ιατρό, τα οποία να δηλώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του 

προβλήματος.   

5 

Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας των γονιών, που επηρεάζει 

αρνητικά την ικανότητα για εργασία, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σύνταξης 

ανικανότητας για εργασία (με ποσοστό τουλάχιστον 75%), ή σύνταξη αναπηρίας (με 

ποσοστό τουλάχιστον 60%) από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Νοείται ότι όσοι 

είναι κάτοχοι ενός τέτοιου εγγράφου, θα πρέπει να προσκομίζουν παράλληλα και 

απόκομμα ετήσιων αποδοχών για την εν λόγω ανικανότητα ή αναπηρία.   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Β 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  

1. Οι αιτητές πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις προκειμένου να δικαιούνται να 

υποβάλουν αίτηση προς διεκδίκηση υποτροφίας: 

(α) Να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.  

Για σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης όλων των αιτητών, πρέπει να υποβληθεί, 

πρόσθετα με το πτυχίο, βεβαίωση που να περιέχει και τον τελικό βαθμό (αριθμητικά) του 

πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή ή υποβολή τέτοιας βεβαίωσης, τότε θα θεωρηθεί ότι 

ο σχετικός τίτλος / πτυχίο φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου βαθμολογικά 

χαρακτηρισμού. Η βεβαίωση που περιέχει τον τελικό βαθμό (αριθμητικά) του πτυχίου δύναται 

να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ισοβαθμίας δυο η περισσοτέρων αιτητών. 

Στην περίπτωση που οι αιτητές κατέχουν πέραν του ενός ξεχωριστούς πρώτους καταληκτικούς 

Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών προπτυχιακού επιπέδου, θα λαμβάνεται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση των αιτήσεων, μόνο ο τελικός βαθμός του πανεπιστημιακού τίτλου με το πιο ψηλό 

βαθμό. 

(β) Να αρχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

έχοντας εξασφαλίσει θέση χωρίς όρους ή/και περιορισμούς4 (unconditional offer).  

2. Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό που θα διατεθεί για υποτροφίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

επιπέδου Mάστερ είναι €200.000 με ανώτατο ποσό τις €20.000 το χρόνο κατά περίπτωση. Για τις 

σπουδές όπου υπάρχουν δίδακτρα θα καλύπτονται τα δίδακτρα και θα δίδεται επιπρόσθετα €5.000 

το χρόνο για επίδομα συντήρησης (€500 το μήνα για 10 μήνες το χρόνο), με ανώτατο συνολικό 

όριο τις €20.000 το χρόνο. Για σπουδές που δεν έχουν δίδακτρα, θα δίνεται μόνο το επίδομα των 

€5.000 το χρόνο. Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες θα καλύπτουν μόνο τον απαιτούμενο χρόνο 

σπουδών όπως καθορίζεται από την περιγραφή του προγράμματος σπουδών και όχι οποιεσδήποτε 

καθυστερήσεις ή επαναλήψεις λόγω μη ικανοποιητικής επίδοσης των φοιτητών.  

  

 
4  Για σκοπούς αξιολόγησης της Αίτησης, οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να προσκομίσουν την προσφορά από το 
Πανεπιστήμιο, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
με όρους και τα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση που 
επιλεγούν για τη χορήγηση υποτροφίας θα κληθούν να προσκομίσουν Βεβαίωση Εγγραφής. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 

 

Ι – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

 

Μέχρι 80 μονάδες ως ακολούθως:  

 

Για πτυχία με βαθμολογία: 

• Άριστα, First Class, Très Bien, Cum Laude, ή πτυχία που αναγράφουν μόνο βαθμολογία 

>85% = 80 μονάδες 

 

• Λίαν Καλώς, Upper Second Class, Bien, ή πτυχία που αναγράφουν μόνο βαθμολογία 

84%-75% = 70 μονάδες 

 

• Καλώς , Lower Second Class, Assez Bien, ή πτυχία που αναγράφουν μόνο βαθμολογία 

65%-74% = 60 μονάδες 

 

• Όλα τα υπόλοιπα = 50 μονάδες 

 

ΙΙ– ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Μέχρι 20 μονάδες, οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:  

(Α) Κοινωνική / Οικογενειακή Κατάσταση 

Μέχρι 10 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 

(i) Ο αιτητής είναι ορφανός από τους δύο γονείς 3 Μονάδες 

(ii) Ο αιτητής είναι ορφανός από τον ένα γονέα 
2 Μονάδες 

Βλέπε Σημ. 1, σελ. 15) 

(iii) 
Ο αιτητής προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια  

(4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω) 
1 Μονάδα 

(iv) 

Ο αιτητής  προέρχεται από οικογένεια με διαζευγμένους 

γονείς (με Δικαστική Απόφαση) ή/και σε περίπτωση που 

ο φοιτητής προέρχεται από Μονογονεϊκή Οικογένεια  

1 Μονάδα 

(Βλέπε Σημ. 2 και 3 σελ. 15) 

(v) 

Ο αιτητής (3 μονάδες), σύζυγος/γονέας ή/και άλλο 

εξαρτώμενο τέκνο στην οικογένεια (2 μονάδες), πάσχει 

αποδεδειγμένα από σοβαρό πρόβλημα υγείας 

(θαλασσαιμικός, τυφλός, κωφός, καρκινοπαθής, 

καρδιοπαθής, διαβητικός, νεφροπαθής), ή σοβαρή 

αναπηρία (τετραπληγικός, παραπληγικός, Βαριά Κινητική 

Αναπηρία, Κατά Πλάκα Σκλήρυνση, Άτομα με ειδικές 

ικανότητες). 

Μέχρι 3 Μονάδες 

(Βλέπε Σημ. 4 και 5, σελ. 15) 
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(B) Οικονομική Κατάσταση  

Μέχρι 10 μονάδες (κατ’ αναλογία)  

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά 

στις 10 μονάδες είναι το κατά κεφαλήν5 ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας που δεν 

ξεπερνά τις €8.000. Κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα μικρότερο από €6.000 αντιστοιχεί σε 10 

μονάδες, κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα €8.000 αντιστοιχεί σε 5 μονάδες και εισόδημα από €6.000 

μέχρι €8.000 αντιστοιχεί αναλογικά ως εξής: 

• για κατά κεφαλήν εισόδημα Χ, οι μονάδες υπολογίζονται:  

10-5*(Χ-6.000)/2.000 

Νοείται ότι για αιτητές που είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς, θα λογίζεται το προσωπικό 

εισόδημα του αιτητή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 
Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ορφανός, αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος, δεν 

παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια. 

2 
Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά ο γονέας που 

διαμένει μαζί του είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση. 

3 

Στις  περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά χωρίς πιστοποιητικό διάλυσης γάμου, 

θα πρέπει να υποβάλλεται ένορκος δήλωση και βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (π.χ. 

επίδομα μονογονιού), ή δικαστική απόφαση για καταβολή διατροφής. 

4 

Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή/και αναπηρίας του αιτητή ή άλλου εξαρτώμενου τέκνου 

στην οικογένεια, δίνεται η μοριοδότηση, μόνο εάν επισυνάπτονται επίσημα ιατρικά 

πιστοποιητικά από κυβερνητικό ιατρό, τα οποία να δηλώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του 

προβλήματος. 

5 

Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας των γονιών, που επηρεάζει 

αρνητικά την ικανότητα για εργασία, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σύνταξης 

ανικανότητας για εργασία (με ποσοστό τουλάχιστον 75%), ή σύνταξη αναπηρίας (με 

ποσοστό τουλάχιστον 60%) από τις υπηρεσίες  Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Νοείται ότι όσοι 

είναι κάτοχοι ενός τέτοιου εγγράφου, θα πρέπει να προσκομίζουν παράλληλα και απόκομμα 

ετήσιων αποδοχών για την εν λόγω ανικανότητα ή αναπηρία. 

 

  

 
5  Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο 
οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των γονέων και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Γ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟΥΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

1. Οι αιτητές πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πρώτου καταληκτικού Πανεπιστημιακού 

τίτλου σπουδών προκειμένου να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση προς διεκδίκηση υποτροφίας. 

Για σκοπούς ίσης συγκριτικής μεταχείρισης όλων των αιτητών, πρέπει να υποβληθεί, 

επιπρόσθετα με το πτυχίο, βεβαίωση που να περιέχει και τον τελικό βαθμό (αριθμητικά) του 

πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή ή υποβολή τέτοιας βεβαίωσης, τότε θα θεωρηθεί ότι ο 

σχετικός τίτλος / πτυχίο φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου βαθμολογικά χαρακτηρισμού. 

Η βεβαίωση που περιέχει τον τελικό βαθμό (αριθμητικά) του πτυχίου δύναται να χρησιμοποιηθεί 

σε περίπτωση ισοβαθμίας δυο η περισσοτέρων αιτητών. 

Στην περίπτωση που οι αιτητές κατέχουν πέραν του ενός ξεχωριστούς πρώτους καταληκτικούς 

Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών προπτυχιακού επιπέδου, θα λαμβάνεται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση των αιτήσεων, μόνο ο τελικός βαθμός του πανεπιστημιακού τίτλου με το πιο ψηλό 

βαθμό. 

2. Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό που θα διατεθεί για υποτροφίες διδακτορικών προγραμμάτων 
είναι €100.000 με ανώτατο ποσό τις €20.000 τον χρόνο κατά περίπτωση. Για τις σπουδές όπου 
υπάρχουν δίδακτρα θα καλύπτονται τα δίδακτρα και θα δίδεται επιπρόσθετα €5.000 τον χρόνο για 
επίδομα συντήρησης (€500 το μήνα για 10 μήνες τον χρόνο), με ανώτατο συνολικό όριο τις 
€20.000 τον χρόνο. Για σπουδές που δεν έχουν δίδακτρα, θα δίνεται μόνο το επίδομα των €5.000 
το χρόνο. Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες θα καλύπτουν μόνο τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών όπως 
καθορίζεται από την περιγραφή του προγράμματος σπουδών και όχι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις 
ή επαναλήψεις λόγω μη ικανοποιητικής επίδοσης των φοιτητών.  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

 
Ι – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

 
Μέχρι 80 μονάδες ως ακολούθως:  
 
Για πτυχία με βαθμολογία: 

• Άριστα, First Class, Très Bien, Cum Laude, ή πτυχία που αναγράφουν μόνο βαθμολογία 

>85% = 80 μονάδες 

 

• Λίαν Καλώς, Upper Second Class, Bien, ή πτυχία που αναγράφουν μόνο βαθμολογία 

84%-75% = 70 μονάδες 

 

• Καλώς , Lower Second Class, Assez Bien, ή πτυχία που αναγράφουν μόνο βαθμολογία 

65%-74% = 60 μονάδες 

 

• Όλα τα υπόλοιπα = 50 μονάδες 
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Μέχρι 5 μονάδες λαμβάνουν: 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Master (3 μονάδες) 

• Βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος επιπέδου Master που αντιστοιχεί σε Άριστα / Διάκριση θα 

λαμβάνει 2 μονάδες (επιπρόσθετα με τα πιο πάνω). 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Μέχρι 6 μονάδες) 

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά 

Περιοδικά εγνωσμένου κύρους με σύστημα 

κριτών. 

1,50 μονάδες ανά δημοσίευση 

 

 

ΙΙ– ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Μέχρι 20 μονάδες, οι οποίες καθορίζονται ως ακολούθως:  

(Α) Κοινωνική / Οικογενειακή Κατάσταση 

Μέχρι 10 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 

(i) Ο αιτητής είναι ορφανός από τους δύο γονείς 3 Μονάδες 

(ii) Ο αιτητής είναι ορφανός από τον ένα γονέα 
2 Μονάδες 

(Βλέπε Σημ. 1, σελ. 18) 

(iii) 
Ο αιτητής προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια  

(4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω) 
1 Μονάδα 

(iv) 

Ο αιτητής  προέρχεται από οικογένεια με διαζευγμένους 

γονείς (με Δικαστική Απόφαση) ή/και σε περίπτωση που 

ο φοιτητής προέρχεται από Μονογονεϊκή Οικογένεια  

1 Μονάδα 

(Βλέπε Σημ. 2 και 3 σελ. 18) 

(v) 

Ο αιτητής (3 μονάδες), σύζυγος/γονέας ή/και άλλο 

εξαρτώμενο τέκνο στην οικογένεια (2 μονάδες), πάσχει 

αποδεδειγμένα από σοβαρό πρόβλημα υγείας 

(θαλασσαιμικός, τυφλός, κωφός, καρκινοπαθής, 

καρδιοπαθής, διαβητικός, νεφροπαθής), ή σοβαρή 

αναπηρία (τετραπληγικός, παραπληγικός, Βαριά Κινητική 

Αναπηρία, Κατά Πλάκα Σκλήρυνση, Άτομα με ειδικές 

ικανότητες). 

Μέχρι 3 Μονάδες 

(Βλέπε Σημ. 4 και 5, σελ. 18) 
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(B) Οικονομική Κατάσταση  

Μέχρι 10 μονάδες (κατ’ αναλογία)  

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά 

στις 10 μονάδες είναι το κατά κεφαλήν6 ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας που δεν 

ξεπερνά τις €8.000. Κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα μικρότερο από €6.000 αντιστοιχεί σε 10 

μονάδες, κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα €8000 αντιστοιχεί σε 5 μονάδες και εισόδημα από €6.000 

μέχρι €8.000 αντιστοιχεί αναλογικά ως εξής: 

• για κατά κεφαλήν εισόδημα Χ, οι μονάδες υπολογίζονται:  

10-5*(Χ-6.000)/2.000 

Νοείται ότι για αιτητές που είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς, θα λογίζεται το 

προσωπικό εισόδημα του αιτητή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 
Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ορφανός, αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος, δεν 

παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια. 

2 
Σε περίπτωση που ο αιτητής προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά ο γονέας που 

διαμένει μαζί του είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση. 

3 

Στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά χωρίς πιστοποιητικό διάλυσης γάμου, 

θα πρέπει να υποβάλλεται ένορκος δήλωση και βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας (π.χ. 

επίδομα μονογονιού), ή δικαστική απόφαση για καταβολή διατροφής. 

4 

Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή/και αναπηρίας του αιτητή ή άλλου εξαρτώμενου 

τέκνου στην οικογένεια, δίνεται η μοριοδότηση, μόνο εάν επισυνάπτονται επίσημα ιατρικά 

πιστοποιητικά από κυβερνητικό ιατρό, τα οποία να δηλώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του 

προβλήματος. 

5 

Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σοβαρής αναπηρίας των γονιών, που επηρεάζει 

αρνητικά την ικανότητα για εργασία, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σύνταξης 

ανικανότητας για εργασία (με ποσοστό τουλάχιστον 75%), ή σύνταξη αναπηρίας (με 

ποσοστό τουλάχιστον 60%) από τις υπηρεσίες  Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Νοείται ότι όσοι 

είναι κάτοχοι ενός τέτοιου εγγράφου, θα πρέπει να προσκομίζουν παράλληλα και 

απόκομμα ετήσιων αποδοχών για την εν λόγω ανικανότητα ή αναπηρία. 

 

 
6  Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο 
οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των γονέων και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. 


