ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση www.ucy.ac.cy/specialcriteria από την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 μέχρι και την
Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 (ώρα 12.00μ).
Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις θα πρέπει να καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην
αίτηση σε μορφή pdf.
Σημείωση: Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αίτησής σας μέσω του συστήματος. Σε
περίπτωση επιστροφής της αίτησής σας, θα πρέπει να προβαίνετε στις απαραίτητες διορθώσεις
άμεσα.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι:
1. Είναι έτοιμοι να αρχίσουν τη φοίτησή τους το Σεπτέμβριο 2021.
2. Έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 80% του γενικού βαθμού
κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να
εισαχθούν με βάση την Α’ Κατανομή των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021 και έχουν
παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα
με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας 2021.
3. Πληρούν τα κριτήρια των Κατηγοριών των Ειδικών Κριτηρίων.
Σημειώνεται πως:
i. H κατανομή θέσεων για τα Ειδικά Κριτήρια 2021-22, θα γίνει βάσει των επιλογών που έχουν
καταχωρήσει οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την Α’ Κατανομή Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021.
ii. Η κατανομή θέσεων για τους άρρενες υποψήφιους που ολοκληρώνουν την στρατιωτική
τους θητεία μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν, θα γίνει βάσει των
επιλογών που έχουν καταχωρήσει στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την Α’ Κατανομή Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς ή να στείλετε μήνυμα
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
➢

Για την Κατηγορία : A1, A3, A4, A5, A6 και Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
Γραφείο
Προπτυχιακών Σπουδών

➢

Τηλ. 22 894039/65

E-mail:
andronikou.lola@ucy.ac.cy

Για την Κατηγορία : A2, B1, B2, B3 και Β4
Γραφείο
Κοινωνικής Στήριξης

Τηλ. 22 894047/51
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E-mail:
cartemis@ucy.ac.cy
rousou@ucy.ac.cy

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Δικαιούχοι για υποβολή αίτησης με ειδικά κριτήρια είναι μόνο οι υποψήφιοι που ανήκουν στις πιο
κάτω κατηγορίες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:
Υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικά χαρακτηριστικά σε ποσοστό μέχρι 5% των
Κυπρίων εισακτέων.
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Α1

Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων στους
αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου και των δολοφονηθέντων
από τις Τουρκικές κατοχικές δυνάμεις μετά το 1974.

Α2

Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειες λάμβαναν μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το
Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (λόγω υγείας ή
οικονομικής κατάστασης γονέων), (μέχρι και τον μήνα Μάιο του έτους υποβολής της
αίτησης).

Α3

Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας 1 , και
ταυτόχρονα υπάρχει δεύτερο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (οικονομικό2,
κοινωνικό3 ).

Α4

Υποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας1.

Α5

Υποψήφιοι ορφανοί και από τους δύο γονείς.

Α6

Υποψήφιοι που είτε είναι ορφανοί από έναν γονέα είτε για οποιονδήποτε λόγο
έχουν μεγαλώσει με έναν γονέα και ταυτόχρονα υφίσταται άλλο σοβαρό
πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας1, οικονομικό2, κοινωνικό3).
Σημ: Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/ια προέρχεται από διαζευγμένους γονείς, αλλά
ο γονέας που έχει την κηδεμονία του/της υποψηφίου/ιας είναι ξανά παντρεμένος, ο/η
υποψήφιος/ια δεν θα θεωρείται δικαιούχος για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Επεξηγήσεις:
Σοβαρό πρόβλημα υγείας των γονέων θεωρείται το πρόβλημα που καθιστά τον γονιό
ανίκανο για εργασία. Η ανικανότητα για εργασία επιβεβαιώνεται με βεβαίωση από το Γραφείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λήψη σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό
τουλάχιστον 75% ή σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό άνω του 60%.
1

Σοβαρό οικονομικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το ετήσιο κατά κεφαλήν
ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του υποψηφίου δεν υπερβαίνει, για την
υποκατηγορία A.6 τις €9.000 και για την κατηγορία Α.3 τις €8.000.
2

Για τον καθορισμό του ετήσιου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος υπολογίζεται το
συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ατομικού
εισοδήματος του υποψηφίου, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της
οικογένειας.
Εξαρτώμενα μέλη είναι τα μέλη της οικογένειας, δηλ. οι γονείς, ο υποψήφιος και άλλα άγαμα,
μη εργαζόμενα τέκνα, τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το
18◦ έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης
στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος, ως εξαρτώμενα άτομα λογίζονται ο
υποψήφιος, ο/η σύζυγος του υποψηφίου και τυχόν εξαρτώμενα τέκνα.
Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν αυτό επιβεβαιώνεται με βεβαίωση
του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, που αναφέρει ότι η οικογένεια
παρακολουθείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μέχρι και τον μήνα Μάιο του έτους
υποβολής της αίτησης.
3

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίες, (συμπεριλαμβανομένης της
ψυχικής υγείας) ή άλλες σοβαρές περιστάσεις σε ποσοστό μέχρι 6% των Κυπρίων
εισακτέων.
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Β1

Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας/ αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της
ψυχικής υγείας, όπως σοβαρό ψυχολογικό4/ψυχιατρικό4 πρόβλημα, τετραπληγία, παραπληγία,
αναπηρία, θαλασσαιμία, τύφλωση ή σοβαρό πρόβλημα όρασης (άτομα των οποίων η οξύτητα
και των δύο οφθαλμών δεν υπερβαίνει τα 6/60 σε κάθε οφθαλμό έστω και με διορθωτικούς
φακούς), κώφωση ή σοβαρό πρόβλημα ακοής* των οποίων η σοβαρότητα της πάθησης
επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου για λήψη τελικής
απόφασης. Η σοβαρότητα της πάθησης αξιολογείται με βάση τον βαθμό της αναπηρίας που
προκαλεί, τον βαθμό στον οποίο μπορεί να επηρέασε την προετοιμασία του/της
υποψήφιου/φιας για τις εισαγωγικές εξετάσεις και τον βαθμό στον οποίο επιβαρύνει τη
μαθησιακή ικανότητα και απόδοσή του/της.
Σημειώνεται ότι, σε περιπτώσεις υποψηφίων με ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλήματα, η
ύπαρξη και η σοβαρότητα των προβλημάτων τεκμηριώνεται με την προσκόμιση έκθεσης
αξιολόγησης και διάγνωσης από ειδικό⁴. Αν χρειαστεί, επιβεβαιώνεται η σοβαρότητα του
προβλήματος με αξιολόγηση από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ) του Πανεπιστημίου
Κύπρου, προτού κληθούν στο Ιατροσυμβούλιο.
* Ως σοβαρό πρόβλημα ακοής ορίζεται απώλεια ακοής σε ένα εκ των δυο αυτιών, η οποία μετά
τη χρήση ακουστικών βοηθημάτων (σε περίπτωση που υπάρχουν) ανέρχεται σε τουλάχιστον
60 dB.
Σημ.: Οι στρατιώτες που εξασφάλισαν απαλλαγή από την Εθνική Φρουρά (ΕΦ) για λόγους υγείας, θα
εξετάζονται από το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου για να επιβεβαιώνεται η σοβαρότητα
της πάθησης τους για λήψη τελικής απόφασης. Η εξασφάλιση απαλλαγής από την ΕΦ δεν σημαίνει κατ’
ανάγκην έγκρισή της από το Ιατροσυμβούλιο.

Β2

Υποψήφιοι με σοβαρές μαθησιακές5 δυσκολίες των
οποίων η σοβαρότητα του
προβλήματος τεκμηριώνεται με την προσκόμιση έκθεσης αξιολόγησης και διάγνωσης του
προβλήματος από ειδικό5. Αν χρειαστεί επιβεβαιώνεται η σοβαρότητα των δυσκολιών, με
αξιολόγηση από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η
σοβαρότητα του προβλήματος αξιολογείται με βάση τον βαθμό της παρέμβασης στη
λειτουργικότητα που προκαλεί, τον βαθμό στον οποίο μπορεί να επηρέασε την προετοιμασία
του/της υποψήφιου/φιας για τις εισαγωγικές εξετάσεις και τον βαθμό στον οποίο επιβαρύνει
τη μαθησιακή ικανότητα και απόδοση του/της.

Β3

Β4

Υποψήφιοι που κατά την εξεταστική περίοδο ασθένησαν ή αντιμετώπισαν σοβαρό
περιστατικό (θάνατο συγγενών 1ου βαθμού) που επηρέασε σημαντικά την απόδοσή τους και
μπορούν να το τεκμηριώσουν με την προσκόμιση έκθεσης αξιολόγησης και διάγνωσης του
προβλήματος από ειδικό4.
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραπεμφθούν σε αξιολόγηση από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
(ΚΕΨΥ) του Π.Κ. και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
ή ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (μέχρι και τον μήνα Μάιο του έτους υποβολής της αίτησης).

Επεξηγήσεις

3

Σοβαρό ψυχολογικό /ψυχιατρικό πρόβλημα πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη έκθεση
αξιολόγησης με τεκμηρίωση του προβλήματος και της διάγνωσης του υποψηφίου (σε ειδικό έντυπο
που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου) από ψυχίατρο αναγνωρισμένο από το Ιατρικό
Συμβούλιο Κύπρου και εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατρών Κύπρου ή και εγγεγραμμένο ψυχολόγο
στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε σχετική
νομοθεσία. Υποψήφιοι με ψυχιατρικό πρόβλημα πρέπει να υποβάλουν τεκμήρια με ημερομηνία
έκδοσης όχι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής τους, διαφορετικά η αίτηση τους
θα απορρίπτεται.
4

Σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να πιστοποιούνται με έκθεση αξιολόγησης με τεκμηρίωση
του προβλήματος και της διάγνωσης του υποψηφίου από εγγεγραμμένο σχολικό/εκπαιδευτικό ή και
κλινικό ψυχολόγο στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου, που μπορεί να εξασφαλιστεί:
5

-

-

Από τον φάκελο του υποψηφίου στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του
ΥΠΠ (έκθεση εκπαιδευτικού ψυχολόγου της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας – ΥΕΨ και όλα
τα σχετικά έντυπα έγκρισης εύλογων προσαρμογών που έχουν παραχωρηθεί κατά τη φοίτησή
του).
Από αξιολόγηση στην Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας (για ενήλικες που δεν είχαν προηγουμένως
διάγνωση από την ΥΕΨ).
Από ιδιώτη εγγεγραμμένο σχολικό/εκπαιδευτικό ή και κλινικό ψυχολόγο στο Συμβούλιο
Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Υποψήφιοι με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να υποβάλλουν τεκμήρια με ημερομηνία έκδοσης όχι
πέραν των 3 ετών από την ημερομηνία υποβολής τους, διαφορετικά η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Όσοι υποψήφιοι αιτούνται για τις κατηγορίες Β1, Β2, Β3, Β4 και πρόκειται να κληθούν στο
Ιατροσυμβούλιο στις 22/07/2021 του Πανεπιστήμιου Κύπρου, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά
για την ημερομηνία και ώρα του ραντεβού τους, καθώς και για τον τρόπο διεξαγωγής. Για
επιβεβαίωση του ραντεβού, θα πρέπει να απαντήσουν ηλεκτρονικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:
Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών σε ποσοστό μέχρι 3% των Κυπρίων εισακτέων,
όπως ορίζονται παρακάτω.
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Γ1

Υποψήφιοι
που
προέρχονται
από
τις
Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων (μέχρι 1%).

Γ2

Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου
του έτους εισδοχής.

Γ3

Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα με κριτήρια που
καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το
Συμβούλιο Αθλητισμού του Π.Κ. (βλ. www.ucy.ac.cy/athletics/el/entry-of-athletes-atucy) ή στις τέχνες σύμφωνα με κριτήρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού ή στο σκάκι σύμφωνα με κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τη
Σύγκλητο.

Γ4

Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου.

4

θρησκευτικές

ομάδες

των

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να επισυνάψετε όλα
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που ισχύουν στην περίπτωσή σας.
Α/Α

τα

αντίγραφα

των

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Πιστοποιητικά για όλες τις Κατηγορίες

1.

Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας του/της υποψηφίου/ιας

2.

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου του/της υποψηφίου/ιας

3.

Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Στρατιωτικής Θητείας ή Αναστολής ή Απαλλαγής από την
Εθνική Φρουρά (για άρρενες αιτητές που αναμένεται να απολυθούν από την Εθνική Φρουρά
μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους).

Κατηγορία Α

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Πιστοποιητικό από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων για παιδιά αναπήρων
πολέμου, παιδιά πεσόντων στους αγώνες υπέρ της Δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου
και παιδιά δολοφονηθέντων από τις Τουρκικές κατοχικές δυνάμεις μετά το 1974. (Κατηγορία
Α1)
Πιστοποιητικό από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων για παιδιά αγνοουμένων και
παιδιά εγκλωβισμένων. (Κατηγορία Α1)
Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, από την
οικογένεια μέχρι και το μήνα Μάιο του έτους υποβολής της αίτησης.
(Κατηγορία Α2)
Βεβαίωση λήψης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από το Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από την οικογένεια μέχρι και το μήνα Μάιο του έτους υποβολής της
αίτησης. (Κατηγορία Α2)
Σοβαρό πρόβλημα υγείας στην οικογένεια:
Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (με ποσοστό
τουλάχιστον 75%) ή Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης αναπηρίας γονέα (με
ποσοστό άνω του 60%) για το προηγούμενο έτος, από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Στη βεβαίωση να αναγράφεται το
συνολικό ετήσιο ποσό των αποδοχών. (Κατηγορίες A3, A4, A6)
Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στην οικογένεια:
Βεβαίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που αναφέρει ότι η οικογένεια
παρακολουθείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μέχρι και το μήνα Μάιο του έτους
υποβολής της αίτησης. Για την εξασφάλιση της σχετικής βεβαίωσης ο υποψήφιος ή η οικογένεια
του θα αποτείνονται στο κατά τόπους Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Επαρχίας τους.
(Κατηγορίες A3, A6)
Σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στην οικογένεια: (Κατηγορίες A3, A6)
10.1 Κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για το προηγούμενο έτος από τα Επαρχιακά
Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, για τους δύο
γονείς
είτε
εργάζονται
είτε
όχι,
ή
ακόμα
και
αν
παίρνουν
σύνταξη
ανικανότητας/αναπηρίας/γήρατος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για το προηγούμενο έτος πρέπει να
φαίνονται αναλυτικά οι ασφαλιστέες, οι εξομοιούμενες και οι πραγματικές αποδοχές σας. Σε
περίπτωση που δηλώνονται εξομοιούμενες αποδοχές, αυτές θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με
επιπρόσθετη βεβαίωση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για το πραγματικό ποσό που
λάβατε κατά το προηγούμενο έτος.
Σε περίπτωση που η έκδοση της κατάστασης ασφαλιστικού λογαριασμού για το προηγούμενο
έτος δεν είναι εφικτή από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποδεκτή γίνεται μόνο η
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αναλυτική κατάσταση αποδοχών ασφαλισμένου κατά εργοδότη για το προηγούμενο
έτος, νοουμένου ότι θα συνοδεύεται με βεβαίωση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις με το ποσό
που λάβατε ως επίδομα ή σύνταξη, είτε λάβατε είτε όχι.
Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση αποδεκτό το πιστοποιητικό ασφαλιστέων μονάδων και
ασφαλιστέων αποδοχών κατά έτος. (Κατηγορίες A3, A6)
10.2 Πιστοποιητικά γεννήσεως
(Κατηγορίες A3, A6)

όλων

των εξαρτώμενων

τέκνων της

οικογένειας.

10.3 Βεβαιώσεις φοίτησης για όλα τα εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, στις οποίες να
αναφέρεται το έτος εισδοχής. (Κατηγορίες A3, A6)
10.4 Στρατολογική βεβαίωση για τα τέκνα που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.
(Κατηγορίες A3, A6)
10.5 Βεβαίωση Εργοδότη για μισθωτούς: Σε περίπτωση που οι γονείς είναι μισθωτοί, να
συμπληρωθεί η βεβαίωση από τον εργοδότη βρίσκεται στην ηλεκτρονική αίτηση.
(Κατηγορίες A3, A6)
10.6 Σε περίπτωση που γονέας έχει απολυθεί από την εργασία του, θα πρέπει να
προσκομίσει επιπρόσθετα:
α) Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι απολύθηκε και ημερομηνία απόλυσης
β) Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις ότι είναι γραμμένος άνεργος
γ) Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για ανεργιακό επίδομα και το συνολικό ποσό του
ανεργιακού επιδόματος για το προηγούμενο έτος.
(Κατηγορίες A3, A6)
10.7 Για γονείς αυτοτελώς εργαζόμενους να προσκομιστεί:
α) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης από το Τμήμα Φορολογίας και
β) Βεβαίωση εισοδήματος λογιστή/ ελεγκτή
(Κατηγορίες A3, A6)
10.8 Βεβαίωση λήψης σύνταξης γήρατος για το προηγούμενο έτος, από το Τμήμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στην οποία να
αναγράφεται το συνολικό ποσό των αποδοχών. (Κατηγορίες A3, A6)
10.9 Βεβαίωση λήψης σύνταξης χηρείας για το προηγούμενο, από το Τμήμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στην οποία να αναγράφεται το
συνολικό ποσό των αποδοχών. (Κατηγορίες A3, A6)
10.10 Βεβαίωση λήψης επιδόματος ορφάνιας για το προηγούμενο έτος, από το Τμήμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στην οποία να
αναγράφεται το συνολικό ποσό των αποδοχών.
(Κατηγορίες A5, A6)
10.11 Κατάσταση Πληρωμών από Επιχορηγήσεις του Κυπριακού Οργανισμού
Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για άτομα που ασχολούνται με τη γεωργία ή/και
κτηνοτροφία, στην οποία να αναγράφεται το συνολικό ποσό των αποδοχών για το
προηγούμενο έτος. (Κατηγορίες A3, A6)
10.12 Επιπρόσθετα πιστοποιητικά ή/και βεβαιώσεις σχετικά με άλλες πηγές εισοδήματος που
δηλώσατε στην αίτησή σας. (Κατηγορίες A3, A6)
10.13 Δικαστική απόφαση διαζυγίου για διαζευγμένους γονείς ή ένορκος δήλωση για
εγκατάλειψη οικογένειας. (Κατηγορία A6)
11.

Πιστοποιητικό Θανάτου γονέα ή γονέων από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
(Κατηγορίες A5, A6)
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Κατηγορία Β
Σοβαρό πρόβλημα υγείας υποψηφίου: (Κατηγορίες B1, Β2, Β3, B4)
Όπου αναφέρεται Πρόσφατα* πιστοποιητικά για Σοβαρό πρόβλημα υγείας, υποψηφίου/ιας
θα πρέπει:
• Στις περιπτώσεις που το πρόβλημα υγείας δεν παραμένει σταθερό,
τα ιατρικά
πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών, πριν την
ημερομηνία υποβολής.

12.

• Στις περιπτώσεις που το πρόβλημα υγείας παραμένει σταθερό, τα ιατρικά πιστοποιητικά
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου έτους, πριν την ημερομηνία υποβολής
τους.
12.1 ΚΩΦΩΣΗ Ή ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΚΟΗΣ:
1. Ακουογράφημα με τα ακουστικά βοηθήματα σε περίπτωση που υπάρχουν και χωρίς τα
ακουστικά βοηθήματα
2. Ιατρική Έκθεση όπου να αναφέρεται:
• η διάγνωση και πότε έγινε
• η απώλεια ακοής με τα ακουστικά βοηθήματα σε περίπτωση που υπάρχουν και χωρίς τα
ακουστικά βοηθήματα
• ποια θεραπεία πιθανόν ακολουθείται
• ποια η πιθανή πρόγνωση
• περιγραφή της δυσκολίας
• πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να προκληθούν στο άτομο κατά τις εξετάσεις και τη
φοίτησή του και πιθανές συστάσεις.
Τα πιο πάνω πρόσφατα* πιστοποιητικά, πρέπει να υποβάλλονται από Ειδικό
Ωτορινολαρυγγολόγο αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και εγγεγραμμένο στο
μητρώο Ιατρών Κύπρου ή από αντίστοιχο φορέα της χώρας από την οποία προέρχεται ο
υποψήφιος.
12.2 ΤΥΦΛΩΣΗ Ή ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ:
1. Ιατρικό πιστοποιητικό με την μέτρηση της οπτικής οξύτητας με ή/και χωρίς τους
διορθωτικούς φακούς σε περίπτωση που υπάρχουν
2. Ιατρική Έκθεση όπου να αναφέρεται:
• η διάγνωση και πότε έγινε
• η οπτική οξύτητα με ή/και χωρίς διορθωτικούς φακούς σε περίπτωση που υπάρχουν
• η μέτρηση οπτικών πεδίων
• ποια θεραπεία πιθανόν ακολουθείται
• ποια η πιθανή πρόγνωση
• περιγραφή της δυσκολίας
• ποιους περιορισμούς προκαλεί στον υποψήφιο κατά τις εξετάσεις και τη φοίτησή του και
πιθανές συστάσεις.
Τα πιο πάνω πρόσφατα* πιστοποιητικά, πρέπει να υποβάλλονται από Ειδικό Οφθαλμίατρο
αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατρών
Κύπρου ή από αντίστοιχο φορέα της χώρας από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος.
12.3 ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ:
1. Ιατρικές Εξετάσεις (συνοδευόμενες με σχετική έκθεση) που έχουν γίνει για την διάγνωση
π.χ. ακτινογραφίες, υπέρηχοι, MRI, αιματολογικές εξετάσεις, εγκεφαλογράφημα κ.λπ.
2. Ιατρική Έκθεση όπου να αναφέρεται:
• πότε έγινε η διάγνωση
• ποια θεραπεία πιθανόν ακολουθείται
• φαρμακευτική αγωγή (εάν λαμβάνεται)
• ποια η πιθανή πρόγνωση
• περιγραφή της δυσκολίας
• πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να προκληθούν στο άτομο κατά τις εξετάσεις και τη
φοίτησή του και πιθανές συστάσεις.
•
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Τα πιο πάνω πρόσφατα* πιστοποιητικά, πρέπει να υποβάλλονται από Ειδικό Ιατρό
αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατρών
Κύπρου ή από αντίστοιχο φορέα της χώρας από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος.
12.4 ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
1. Ιατρικές Εξετάσεις (συνοδευόμενες με σχετική έκθεση) που έχουν γίνει για την διάγνωση
π.χ. ακτινογραφίες, υπέρηχοι, MRI, αιματολογικές εξετάσεις, εγκεφαλογράφημα κ.λπ.
2. Ιατρική Έκθεση όπου να αναφέρεται:
• πότε έγινε η διάγνωση
• στις επιπλοκές της νόσου (εάν υπάρχουν)
• ποια θεραπεία πιθανόν ακολουθείται
• φαρμακευτική αγωγή (εάν λαμβάνεται)
• ποια η πιθανή πρόγνωση
• περιγραφή της δυσκολίας
• πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να προκληθούν στο άτομο κατά τις εξετάσεις και
τη φοίτησή του και πιθανές συστάσεις.
• Περιγραφή των μέτρων και ενεργειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκτακτου
περιστατικού.
Τα πιο πάνω πρόσφατα* πιστοποιητικά, πρέπει να υποβάλλονται από Ειδικό Ιατρό,
αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και εγγεγραμμένο στο μητρώο Ιατρών
Κύπρου ή από αντίστοιχο φορέα της χώρας από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος.
Ψυχολογικό4/ψυχιατρικό4 πρόβλημα υποψηφίου/ιας:
Για Ψυχολογικό/ψυχιατρικό πρόβλημα θα πρέπει να προσκομισθεί επίσημη έκθεση
αξιολόγησης με τεκμηρίωση του προβλήματος και της διάγνωσης του υποψηφίου (σε
ειδικό έντυπο Ψυχολογικής ή και Ψυχιατρικής Αξιολόγησης που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου) από ψυχίατρο αναγνωρισμένο από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και εγγεγραμμένο
στο μητρώο Ιατρών Κύπρου ή και εγγεγραμμένο ψυχολόγο στο Συμβούλιο Εγγραφής
Ψυχολόγων Κύπρου, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.
ι

13.

Υποψήφιοι με ψυχιατρικό πρόβλημα, πρέπει να υποβάλουν τεκμήρια με ημερομηνία έκδοσης
όχι πέραν του ενός (1) έτους από την ημερομηνία υποβολής τους, διαφορετικά η αίτηση τους
θα απορρίπτεται.
(Κατηγορία Β1, Β3, Β4)
Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και το:
Έντυπο Ψυχολογικής ή και Ψυχιατρικής Αξιολόγησης
Έντυπο Συγκατάθεσης Παραχώρησης Προσωπικών Πληροφοριών και Δεδομένων
Έντυπο Συγκατάθεσης Ανταλλαγής/Λήψης Προσωπικών Πληροφοριών και Δεδομένων
Σοβαρές μαθησιακές5 δυσκολίες υποψηφίου/ιας:
Για σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να προσκομισθεί με έκθεση αξιολόγησης με
τεκμηρίωση του προβλήματος και της διάγνωσης του υποψηφίου από εγγεγραμμένο
σχολικό/εκπαιδευτικό ή και κλινικό ψυχολόγο στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου,
που μπορεί να εξασφαλιστεί:

14.

• Από το φάκελό του υποψηφίου στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(έκθεση εκπαιδευτικού ψυχολόγου της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας -ΥΕΨ και όλα
τα σχετικά έντυπα έγκρισης εύλογων προσαρμογών (ένταξής του σε Πρόγραμμα
Μαθησιακών Δυσκολιών) που έχουν παραχωρηθεί κατά τη φοίτηση του/της
υποψήφιου/ας).
• Από αξιολόγηση στην Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας (για ενήλικες που δεν είχαν προηγουμένως
διάγνωση από την ΥΕΨ).
• Από ιδιώτη εγγεγραμμένο σχολικό/εκπαιδευτικό ή και κλινικό ψυχολόγο στο Συμβούλιο
Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.
Υποψήφιοι με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να υποβάλουν τεκμήρια με ημερομηνία
έκδοσης όχι πέραν των τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής τους διαφορετικά η
αίτηση τους θα απορρίπτεται.
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(Κατηγορία B2)
Επιπρόσθετα των πιο πάνω πιστοποιητικών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και
το:
Έντυπο Συγκατάθεσης Παραχώρησης Προσωπικών Πληροφοριών και Δεδομένων
Έντυπο Συγκατάθεσης Ανταλλαγής/Λήψης Προσωπικών Πληροφοριών και Δεδομένων

15.
16.

17.

18.

Βεβαίωση αξιολόγησης ή και βεβαίωση εύλογων προσαρμογών από την Επαρχιακή
Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
(Κατηγορίες Β1, Β2, Β3, Β4)
Πιστοποιητικό Θανάτου γονέα ή γονέων από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
(Κατηγορία Β3-εάν ισχύει)
Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, από
τον/την υποψήφιο/α μέχρι και το μήνα Μάιο του έτους υποβολής της αίτησης.
(Κατηγορία Β4)
Βεβαίωση λήψης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από το Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τον/την υποψήφιο/α μέχρι και το μήνα Μάιο του έτους υποβολής
της αίτησης. (Κατηγορία Β4)

Κατηγορία Γ
19.

20.

20.1

20.2

Πιστοποιητικό ότι ο υποψήφιος ανήκει σε μια από τις θρησκευτικές ομάδες Αρμενίων,
Μαρωνιτών, Λατίνων.
(Κατηγορία ΓΙ)
Πιστοποιητικό Γεννήσεως αιτητή.
(Κατηγορία Γ2)
Πιστοποιητικά για διάκριση στον αθλητισμό.
Βεβαίωση από την οικεία Ομοσπονδία και Φύλλα αγώνων.
Για τις διακρίσεις στον αθλητισμό βλ. http://www.ucy.ac.cy/athletics/el/entry-ofathletes-at-ucy
(Κατηγορία Γ3)
Πιστοποιητικά για διάκριση στο σκάκι.
Για πληροφορίες για τα κριτήρια εισδοχής βλ.
ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Kritiria_Eisdoxis_Skakistwn.pdf
(Κατηγορία Γ3)

20.3

Πιστοποιητικά για διάκριση στις τέχνες
(Κατηγορία Γ3)

21.

Πιστοποιητικό γέννησης τέκνου αιτητή που να αποδεικνύει ότι είναι ανήλικο.
(Κατηγορία Γ4)

9

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Όλοι οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με ειδικά κριτήρια θα
ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω του Συστήματος Ειδικών Κριτηρίων τέλη Ιουλίου 2021.
2.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Θα λάβετε οδηγίες μέσω του συστήματος ειδικών κριτηρίων.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Όσοι από τους αιτητές δεν εξασφαλίσουν θέση με την Α’ Κατανομή των Ειδικών Κριτηρίων και
επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση, μπορούν να το πράξουν από 27-30 Ιουλίου 2021 μέσω του
συστήματος Ειδικών Κριτηρίων, επιλέγοντας από το μενού τα «Προσωπικά Αιτήματα».
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω του Συστήματος Ειδικών Κριτηρίων.
Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ/ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Εάν διαπιστωθεί ότι μετά την κράτηση θέσης των επιτυχόντων της Α’ Κατανομής Ειδικών Κριτηρίων,
συνεχίζει να υπάρχει αριθμός κενών θέσεων, τότε το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχωρήσει σε Β’ και
τελευταία Κατανομή θέσεων. Επισημαίνεται ότι η Β’ Κατανομή Θέσεων Ειδικών Κριτηρίων θα γίνει
αυτόματα.
Σε περίπτωση όμως που κάποιος υποψήφιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη Β’ Κατανομή
Ειδικών Κριτηρίων, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει τη «Δήλωση για ΜΗ συμμετοχή στη Β
Κατανομή Θέσεων Ειδικών Κριτηρίων» και να την αποστείλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση andronikou.lola@ucy.ac.cy μέχρι τις 30/07/2021.
2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Όλοι οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με Β’ Κατανομή των Ειδικών
Κριτηρίων, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω του Συστήματος Ειδικών Κριτηρίων.

3.ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η κράτηση θέσης από υποψηφίους που θα εξασφαλίσουν θέση με τη Β’ Κατανομή Θέσης Ειδικών
Κριτηρίων θα γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
Θα λάβετε οδηγίες μέσω του συστήματος ειδικών κριτηρίων.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Πληροφορίες για υποβολή αίτησης και διαμονή στην Φοιτητική Εστία μπορείτε να βρείτε στον πιο
κάτω σύνδεσμο http://ucy.ac.cy/housing/el/announcements
Παρακαλώ όπως παρακολουθείτε την ιστοσελίδα https://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/innerarticles/15-announcements, για τυχόν αλλαγές στις πιο πάνω ημερομηνίες.

ΚΒ/ΧΜΑ/ΕΠ

06/2021
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