
ΚΕ 3/9/2019   1 

 

 

Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση  

στη Β’ Κατανομή Θέσεων για το 2019/20 

 

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων που έχουν 
εξασφαλίσει θέση στη Β’ Κατανομή για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20.  
 

1. Κράτηση Θέσης – Εγγραφές στα Μαθήματα 

 
1.1. Φοιτητές οι οποίοι έχουν βελτιώσει τη θέση τους από την Β’ κατανομή και έχουν 

ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής  

Οι φοιτητές που έχουν ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους  και 

βελτίωσαν τη θέση τους με βάση την κατανομή που φαίνεται πιο κάτω, δε χρειάζεται 

να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Η βελτίωση της θέσης θα γίνει αυτόματα από 

το σύστημα της ΥΣΦΜ.  

 

Θα πρέπει όμως είτε να εγγραφούν στα μαθήματα ηλεκτρονικά την Τετάρτη 4 

Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα προσθαφαιρέσεων  

www.ucy.ac.cy/aasw ή να προσέλθουν στα Γραφεία της ΥΣΦΜ, για να γίνει η αλλαγή 

στα μαθήματά τους. 
 

1.2. Φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά  

Όσοι έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση την 

κατανομή που φαίνεται πιο κάτω, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση http://www.ucy.ac.cy/aasw επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Κράτηση 

Θέσης’, από σήμερα Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της ΥΣΦΜ, για να εγγραφούν στα 

μαθήματα. 

 

Για την ολοκλήρωση της αίτησης κράτησης θέσης, θα πρέπει εκ των προτέρων να 
καταβληθεί εισφορά ποσού €30 ( €50 για φοιτητές ιατρικής), για παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών «Νεόφυτος 
Χανδριώτης» για το πρώτο έτος φοίτησης 
http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.solidarity_fund. Οδηγίες χρήσης για 
πληρωμή μέσω JCC βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
www.ucy.ac.cy/fmweb/greekcandidates.  

 

http://www.ucy.ac.cy/aasw
http://www.ucy.ac.cy/aasw
http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/BannerInfo/UndergradsWebAdmission.pdf
http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/BannerInfo/UndergradsWebAdmission.pdf
http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.solidarity_fund
http://www.ucy.ac.cy/fmweb/greekcandidates
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Ο αριθμός ταυτότητας που θα καταχωρήσετε στο σύστημα πρέπει να είναι με 
ελληνικούς χαρακτήρες και χωρίς κενό μεταξύ τους (π.χ AB124578).  Σχετικές οδηγίες 
για την κράτηση θέσης βρίσκονται στον πιο πάνω σύνδεσμο.   

 

Τα αποτελέσματα για εισδοχή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα www.cut.ac.cy/studies.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κράτηση θέσης, παρακαλώ όπως 

επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ, στο τηλέφωνο 22894021.   

 

 

2. Αιτήσεις για Διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου  

Οι Ελλαδίτες φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου με τη Β Κατανομή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαμονή στη Φοιτητική 

Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, την Τρίτη 3 

Σεπτεμβρίου ή την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, μεταξύ των ωρών 9:00πμ – 13:00μμ. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, στην 

Πανεπιστημιούπολη. Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι κατά την πιο πάνω περίοδο θα είναι 

εκτός  Κύπρου, μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο elenag@ucy.ac.cy. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση η αίτηση 

με όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να αποστέλλεται ως ΕΝΑ αρχείο σε μορφή PDF. 

Επίσης, τονίζεται ότι, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την πρωτότυπη 

αίτηση ή/και πιστοποιητικά από τους αιτητές σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

Τονίζεται ότι, φοιτητές που είχαν ήδη εξασφαλίσει θέση με την Α΄ κατανομή και 

βελτιώνουν τη θέση τους με τη Β΄ κατανομή, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για 

διαμονή στη Φοιτητική Εστία, αφού  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους 

φοιτητές της Α΄ κατανομής έληξε στις 6 Αυγούστου 2019 για τους Ελλαδίτες φοιτητές. 

 

Για έντυπα αιτήσεων διαμονής στη Φοιτητική Εστία και περισσότερες πληροφορίες, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ ή να 

αποταθούν στο Γραφείο Στέγασης  της ΥΣΦΜ στα τηλέφωνα τηλ. 22 89 4037 / 4038. 

 

 

3. Υποτροφίες Ελλαδιτών Φοιτητών 

 

Η  Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί κάθε χρόνο επτά υποτροφίες (μία σε κάθε Σχολή) 

ύψους €3500 η καθεμία σε Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές με βάση τη βαθμολογία 

που επιτυγχάνουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση ανανέωσης της 

υποτροφίας για το επόμενο έτος είναι η εξασφάλιση Σταθμικού Μέσου Όρου 

τουλάχιστο 6,5 (Λίαν Καλώς) ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι δικαιούχοι των υποτροφιών 

ενημερώνονται τηλεφωνικώς και έχουν προσωπική συνάντηση με τη Λειτουργό του 

Γραφείου Φοιτητικής Ζωής για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για να πάρουν την 

υποτροφία τους.  

 

http://www.cut.ac.cy/studies
mailto:elenag@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/housing/el/announcements
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4. Σίτιση Ελλαδιτών Φοιτητών 

 

Η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή 

Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και δεν τους 

έχει δοθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές οι οποίοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο δικαιούνται κουπόνια σίτισης για 

όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους. 

Τα ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7,00 το ένα, πιστώνονται ηλεκτρονικά στην 

πανεπιστημιακή ταυτότητα του κάθε φοιτητή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια/κυλικεία/περίπτερα του Πανεπιστημίου κατά τις 

εργάσιμες μέρες. Σημειώνεται, ότι τα κουπόνια σίτισης δεν είναι μεταβιβάσιμα και 

παραχωρούνται αποκλειστικά για χρήση από τους δικαιούχους. Σε περίπτωση απώλειας 

της φοιτητικής ταυτότητας ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει το Γραφείο 

Φοιτητικής Ζωής ούτως ώστε η χρήση των κουπονιών να ανασταλεί μέχρι να 

επανεκδοθεί νέα φοιτητική ταυτότητα. 

Κατά την πίστωση των ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης στη φοιτητική ταυτότητα οι 

Ελλαδίτες φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους τα πιο κάτω: 

1. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ελληνικής πολιτικής τους ταυτότητας  

2. Φοιτητική Ταυτότητα 

3. Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού οι γονείς του 

φοιτητή πρέπει να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.  Ως εκ τούτου, ο φοιτητής θα πρέπει 

να υποβάλει πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ ο οποίος να αφορά τη μόνιμη κατοικία των 

γονέων του στην Ελλάδα.  Για φοιτητές από 28 ετών και άνω παρακαλούμε όπως ο 

λογαριασμός της ΔΕΗ να είναι στο όνομα τους.  

 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί λογαριασμός της ΔΕΗ στην Ελλάδα, ο 

φοιτητής μπορεί να μας παραδώσει πρόσφατη βεβαίωση μόνιμης διαμονής (στην 

Ελλάδα) των γονέων του, ενώ σε περιπτώσεις φοιτητών από  28 ετών και άνω η 

βεβαίωση μόνιμης διαμονής (στην Ελλάδα) θα πρέπει να αφορά τους ίδιους και όχι 

τους γονείς τους.  Σημειώνουμε ότι λογαριασμοί τηλεφώνου, νερού κτλ δεν γίνονται 

αποδεκτοί. 
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Το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020, τα κουπόνια σίτισης θα πιστώνονται ηλεκτρονικά 

στους δικαιούχους από την ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από τις 9:30πμ μέχρι και τις 1:30μμ στο Γραφείο 011 και 012 το οποίο 

στεγάζεται στο ισόγειο του Κτιρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 07.   

Οδηγό χρήσης των ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα μας http://ucy.ac.cy/fmweb/el/tomeas-foiththkhs-merimnas/student-life-office 

 

 

Λευκωσία, 3 Σεπτεμβρίου 2019 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

http://ucy.ac.cy/fmweb/el/tomeas-foiththkhs-merimnas/student-life-office
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Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με τη 

 Β’ Κατανομή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2019/20 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(ΜΟΡΙΑ) 

ΑΓΓ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

6418   15734 

6650   15671 

5299   15224 

6356   15214 

6561   15037 

6390   14314 

6660   14111 

ΒΙΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

7588   17985 

6001   17841 

7571   17811 

6839   17723 

6069   17687 

ΔΜΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

6381   14979 

6734   14247 

5308   13761 

6398   13681 

6565   13435 

6507   12902 

5331   11415 

6299   10242 

ΕΠΑ-ΔΗΜ -
 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

6407   14282 

6058   13936 

7343   13191 

5548   12968 

7467   11422 

7626   11313 

5889   11100 

7431   11038 

7264   11029 

7570   10872 

ΕΠΑ-ΠΡΟ -
 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

5346   12481 

5852   12137 

6628   10731 

6718   10712 

6359   10644 

5170   10444 

6578   10351 

5541   10343 

5142   10232 
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7121   10040 

ΕΠΛ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

5783   11717 

5153   10822 

7330   10552 

7266   10363 

ΗΜΥ-ΗΛΕΜ -
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) 

6053   12388 

6284   12214 

ΗΜΥ-ΜΗΠΟ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) 

6078   11521 

5627   11383 

ΙΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

5205   18428 

5312   18410 

6761   18408 

5209   18405 

6159   18392 

6321   18391 

6433   18388 

6511   18367 

ΙΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

6082   11193 

6261   10726 

5953   10435 

ΚΠΕ-ΚΟΙΝ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) 

6014   11038 

ΚΠΕ-ΠΟΛΕ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) 

7139   10463 

ΜΑΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 5341   10121 

ΜΜΚ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 

6300   11092 

5570   10898 

ΝΟΜ - ΝΟΜΙΚΗΣ 

5863   17319 

5678   17298 

6469   17215 

6365   17191 

6781   17093 

6256   17088 

ΠΠΜ -
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6699   11474 

7159   11151 

5869   11116 

5751   10789 

ΦΥΣ - ΦΥΣΙΚΗΣ 

6784   11547 

6962   10941 

ΧΗΜ - ΧΗΜΕΙΑΣ 

6571   13419 

6481   13377 

5207   12553 

6791   12220 

ΨΥΧ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
7484   17028 

6790   16943 
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5244   16892 

6534   16825 

5330   16802 

6163   16785 

6916   16778 

5579   16742 

6186   16708 

 

 


