
Πληρωμή Διδάκτρων

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που

διευκρινίζονται παρακάτω), επιπέδου Μάστερ* και Διδακτορικού,

νεοεισερχόμενοι και υφιστάμενοι, θα πρέπει να διευθετήσουν όλες τις

εκκρεμούσες οφειλές διδάκτρων (του χειμερινού εξαμήνου 2022/23 όπως

επίσης και τις δόσεις προηγούμενων εξαμήνων) μέσω του συστήματος

Ηλεκτρονικές Πληρωμές (JCC SMART) μέχρι και την 29 Αυγούστου 2022, για

να είναι σε θέση να εγγραφούν στα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου

2022/2023.

ΔΕΝ θα επιτραπεί σε κανένα φοιτητή να εγγραφεί σε μαθήματα εάν δεν έχει

εξοφλήσει πλήρως τη δόση των διδάκτρων του Χειμερινού Εξαμήνου

2022/2023.

Η πληρωμή των οφειλών των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει μέσω του

διαδικτύου επιλέγοντας την επιλογή Ηλεκτρονικές Πληρωμές (JCC

SMART).

Διευκρινίζεται ότι:

1. όλοι οι φοιτητές θα μπορέσουν να εγγραφούν σε μαθήματα αφού

διευθετήσουν την πληρωμή της δόσης των διδάκτρων του

Χειμερινού Εξαμήνου 2022/2023.

2. οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές του Χειμερινού Εξαμήνου 2022/2023,

έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριος του 2022, θα πρέπει επίσης να

πληρώσουν την πρώτη δόση των διδάκτρων του Εξαμήνου, πέραν

της πληρωμής της προκαταβολής των διδάκτρων.

3. *για τους φοιτητές των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

(ΜΒΑ, Natural Gas in Energy Transition) ισχύουν άλλες 

διευθετήσεις για τις οποίες έχουν ενημερωθεί οι φοιτητές.

4. σε ορισμένους φοιτητές, το σύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών

παρουσιάζει επίσης και τις προηγούμενες εκκρεμούσες οφειλές των

διδάκτρων, τις οποίες θα μπορούν να διευθετήσουν ηλεκτρονικά.

5. σε ορισμένους φοιτητές, το σύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών

δεν παρουσιάζει τις προηγούμενες εκκρεμούσες οφειλές των

διδάκτρων. Οι φοιτητές θα ειδοποιηθούν αργότερα για τη διευθέτηση

των προηγούμενων οφειλών.

https://sso.ucy.ac.cy/index.php?TYPE=33554433&REALMOID=06-723da0bf-a49a-4bfc-b599-d6f4242908f0&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-p7L4I75gGfFHafvqF7szWuq08EQjpVgPaEMq0KaW5an8lEODx0PWjwFpWuX%2b6E5z&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fapplications%2eucy%2eac%2ecy%2fpayments%2fPAYMENTS%2eview_category
http://webapps.leventis.ucy.ac.cy:7786/payments/PAYMENTS.view_category
http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/fees
https://sso.ucy.ac.cy/index.php?TYPE=33554433&REALMOID=06-723da0bf-a49a-4bfc-b599-d6f4242908f0&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-p7L4I75gGfFHafvqF7szWuq08EQjpVgPaEMq0KaW5an8lEODx0PWjwFpWuX%2b6E5z&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fapplications%2eucy%2eac%2ecy%2fpayments%2fPAYMENTS%2eview_category
http://webapps.leventis.ucy.ac.cy:7786/payments/PAYMENTS.view_category


 

6. υφιστάμενοι διδακτορικοί φοιτητές που έχουν λάβει υποτροφία 

διδάκτρων, δεν θα πληρώσουν τη δόση των διδάκτρων του 

Χειμερινού Εξαμήνου 2022/2023.  

 

7. υφιστάμενοι φοιτητές Μάστερ που έχουν λάβει υποτροφία 

διδάκτρων σε προηγούμενα εξάμηνα, δεν θα πληρώσουν τη δόση 

των διδάκτρων του Χειμερινού Εξαμήνου 2022/2023.  

 

Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες 

Μεταπτυχιακής Φοίτησης και τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης: 

 

1. το Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να ακυρώνει την εγγραφή του 

φοιτητή στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει 

καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις 

εγγραφές στα μαθήματα. Επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να 

μην επιτρέπει την εγγραφή του φοιτητή σε μαθήματα ενός εξαμήνου 

εάν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει τα οφειλόμενα 

δίδακτρα για μαθήματα που παρακολούθησε σε προηγούμενα 

εξάμηνα. 

2. η προκαταβολή των διδάκτρων δεν επιστρέφεται σε περίπτωση 

αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

3. σε φοιτητή που διακόπτει τη φοίτησή του και αποχωρεί  από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των 

μαθημάτων, του επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει πριν από 

την εγγραφή στα μαθήματα. Η προκαταβολή των διδάκτρων δεν 

επιστρέφεται. 

4. για κάθε καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή σε μάθημα επιβάλλεται 

πρόστιμο €50 ανά μάθημα, το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου 

Ευημερίας Φοιτητών.  
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