
II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

1.5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ 

  

 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων 

εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο 

υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών. Νοείται ότι ο όρος 

ειδικές κατηγορίες έχει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτόν από  τους περί 

Υπεράριθμων θέσεων, σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια 

Κύπρου, Κανονισμούς του 2009. 

  

 1.5.2 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της κατανομής θέσεων έχουν όσοι υποψήφιοι 

έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του τρέχοντος έτους και μέχρι ένα 

χρόνο πριν, ανεξάρτητα αν υπέβαλαν ξανά αίτηση.,  

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 

80% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο Τμήμα και επίσης 

θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για το Τμήμα αυτό. Σε 

περίπτωση που δεν πληρωθούν οι υπεράριθμες θέσεις με την πρώτη κατανομή ή 

δημιουργηθούν κενά, δύναται να διενεργούνται πρόσθετες κατανομές με βάση τις 

αρχικές αιτήσεις.  

  

 1.5.3 Η κατανομή υπεράριθμων θέσεων με τη διαδικασία των Ειδικών Κατηγοριών γίνεται 

στις ακόλουθες κατηγορίες, με τα αντίστοιχα ποσοστά: 

  

  Κατηγορία Α: Υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις σε ποσοστό 

μέχρι 5% των Κυπρίων εισακτέων 

    

  Υποκατηγορίες:  

    

  Α.1 Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, 

πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της 

ελευθερίας της Κύπρου  ή κατά την εκτέλεση κρατικού 

υπηρεσιακού καθήκοντος 

    

  Α.2 Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν (μέχρι και την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης), μηνιαίο δημόσιο βοήθημα 

από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (λόγω υγείας 



ή οικονομικής κατάστασης γονέων) ή είναι λήπτες ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος. 

    

  Α.3 Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα 

υγείας1 , και ταυτόχρονα υπάρχει δεύτερο  σοβαρό πρόβλημα 

στην οικογένεια (οικονομικό2, κοινωνικό3 ). 

    

  Α.4 Yποψήφιοι των οποίων και οι δύο γονείς  έχουν σοβαρό 

πρόβλημα υγείας1 

    

  Α.5 Ορφανοί και από τους δύο γονείς. 

    

  A.6 Ορφανοί από ένα γονιό και  ταυτόχρονα με άλλο σοβαρό 

πρόβλημα στην οικογένεια (υγείας1, οικονομικό2, κοινωνικό3). 

    

  Α.7 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονέα 

(λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και ταυτόχρονα 

αντιμετωπίζουν διακριτό άλλο σοβαρό πρόβλημα στην 

οικογένεια (υγείας1, οικονομικό2, κοινωνικό3). 

    

  Κατηγορία Β : Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες σοβαρές 

περιστάσεις σε ποσοστό μέχρι 6% των Κυπρίων εισακτέων 

    

  Υποκατηγορίες:  

    

  B.1 Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, 

όπως τετραπληγικοί, παραπληγικοί, ανάπηροι, θαλασσαιμικοί, 

τυφλοί ή με 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), κωφοί ή με 

σοβαρό πρόβλημα ακοής (τουλάχιστο 60dB απώλειας στο 

καλύτερο αυτί) διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.α., 

των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από 

το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. 

    

  Β.2 Υποψήφιοι με σοβαρό ψυχιατρικό4 /ψυχολογικό4 πρόβλημα / 

σύνδρομο  (π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη) ή με σοβαρό 

μαθησιακό5 πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) 



των  οποίων η σοβαρότητα της πάθησης επιβεβαιώνεται από 

το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. 

    

  Β.3 Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική 

περίοδο (π.χ. ασθένεια υποψηφίου, θάνατος συγγενών 

1ου βαθμού), των  οποίων η σοβαρότητα της ασθένειας και ο 

βαθμός που πιθανόν επηρέασε την απόδοση του υποψηφίου  

επιβεβαιώνεται από το Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. 

    

  Β.4 Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (μέχρι και την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης) ή είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος. 

    

  Κατηγορία Γ: Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών σε ποσοστό μέχρι 3% 

των Κυπρίων εισακτέων, όπως ορίζονται παρακάτω : 

    

  Υποκατηγορίες:  

    

  Γ.1 Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των 

Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων  

    

  Γ.2 Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της 

ηλικίας τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής. 

    

  Γ.3 Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό σύμφωνα 

με κριτήρια που καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό 

Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αξιολογούνται από το Γραφείο 

Αθλητισμού του Πανεπιστημίου ή στις τέχνες σύμφωνα με 

κριτήρια των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού. 

    

  Γ.4 

 

Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου. 

 

  Γ.5 Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν φοιτήσει τουλάχιστο στις τρεις 

τελευταίες τάξεις (Λυκειακός Κύκλος) στο Γυμνάσιο 

Ριζοκαρπάσου 



  Γ.6 Υποψήφιοι με διακρίσεις στις Διεθνείς Ολυμπιάδες 

Μαθημάτων, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού.  

   

 Επεξηγήσεις: 

 1. Σοβαρό πρόβλημα υγείας των γονέων θεωρείται το πρόβλημα που 

καθιστά το 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 60%. 

  

 2. Σοβαρό οικονομικό  πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν το ετήσιο κατά 
κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του υποψηφίου δεν 
υπερβαίνει, για τις υποκατηγορίες Α.3, Α.6 και Α.7 τις €7.000 Για 
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 τέκνα μη εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με 
την οικογένεια 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 την 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. 

  

 3. Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα θεωρείται ότι υπάρχει όταν αυτό 

επιβεβαιώνεται με εμπεριστατωμένη κοινωνική έκθεση Κοινωνικού 

Λειτουργού του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στην οποία 

περιλαμβάνονται στοιχεία της δομής της οικογένειας και των σχέσεων 

μεταξύ των μελών της οικογένειας. 

  

 4. Σοβαρό ψυχολογικό /ψυχιατρικό πρόβλημα/σύνδρομο πρέπει να 

πιστοποιείται με επίσημη έκθεση (σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από το 

Πανεπιστήμιο) από εγγεγραμμένο ψυχίατρο ή ειδικό ψυχολόγο.  

  

 5. Σοβαρό μαθησιακό πρόβλημα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) 

πρέπει να πιστοποιείται με έκθεση βάσει αναγνωρισμένης αξιολόγησης 

από εγγεγραμμένο ειδικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης 

στο συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο. 

   



1.5.4 Υποβολή Αιτήσεων 

  

  (α) Αιτήσεις από υποψηφίους υποβάλλονται στην  Υπηρεσία Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας,  ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του 

Πανεπιστημίου, σύμφωνα με αναλυτικές πληροφορίες που ανακοινώνει η  

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, μετά από δημοσίευση  

σχετικής ανακοίνωσης και εφόσον ανακοινωθούν τα αποτελεσμάτων των 

Παγκύπριων Εξετάσεων.  Όλοι οι υποψήφιοι δικαιούνται να διεκδικήσουν 

θέση στο Πανεπιστήμιο μέσω μιας μόνο κατηγορίας κάθε έτος. 

    

  (β) Η  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας  ελέγχει και αξιολογεί όλες 

τις αιτήσεις αλλά προωθεί σε επόμενο στάδιο μόνο τις αιτήσεις των 

υποψηφίων που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες και πληρούν τις 

προϋποθέσεις πρόσβασης. 

    

  (γ) Για τις υποκατηγορίες Β.1, Β.2 και Β.3 το Πανεπιστήμιο υιοθετεί την 

αξιολόγηση του Ιατροσυμβουλίου του, σχετικά με τη σοβαρότητα ή μη του 

προβλήματος υγείας του υποψηφίου. 

    

  (δ) Για την υποκατηγορία Γ.3 το Πανεπιστήμιο υιοθετεί την αξιολόγηση του 

Γραφείου Αθλητισμού ή την αξιολόγηση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αναλόγως της περίπτωσης. 

    

 1.5.5 Κατανομή Θέσεων 

    

  (α) Οι υποψήφιοι που θεωρούνται δικαιούχοι για διεκδίκηση θέσης μέσω της 

διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων, ανεξαρτήτως 

κατηγορίας/υποκατηγορίας  τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το γενικό 

βαθμό κατάταξης των Παγκύπριων Εξετάσεων που συγκέντρωσε ο 

καθένας. Ακολουθεί η πρώτη κατανομή και η προσφορά των θέσεων, 

αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας. Με βάση τη δήλωση 

προτίμησης ικανοποιείται η υψηλότερη στη σειρά, προτίμηση των 

υποψηφίων όπως τους επιτρέπει η σειρά επιτυχίας τους. 

    

  (β) Νοείται ότι κατά την κατανομή των θέσεων λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος 

αριθμός θέσεων που λαμβάνει κάθε κατηγορία/υποκατηγορία με βάση τα 

ποσοστά θέσεων που της αναλογούν. Το ποσοστό των θέσεων που 

δικαιούται κάθε υποκατηγορία υπολογίζεται ανά πρόγραμμα σπουδών. Σε 

περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός θέσεων μίας 

κατηγορίας/υποκατηγορίας, αυτός μπορεί να συμπληρωθεί από 

υποψηφίους άλλων κατηγοριών/υποκατηγοριών. 



    

  (γ) Καμία κατηγορία/υποκατηγορία δεν βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι 

άλλης, αλλά όλες θεωρούνται ισοδύναμες. Τηρουμένου του μέγιστου 

δυνατού αριθμού θέσεων ανά κατηγορία, η κατανομή των θέσεων γίνεται με 

συγκριτικό κριτήριο τη βαθμολογία των υποψηφίων και τη σειρά προτίμησης 

των Τμημάτων που επιθυμούν να εισαχθούν 

 1.5.6 Συνεδρία Ιατροσυμβουλίου 

    

  (α) Το Ιατροσυμβούλιο διορίζεται από τη Σύγκλητο πριν την έναρξη εκάστου 

ακαδημαϊκού έτους με εισήγηση του  Πρυτανικού Συμβουλίου. Το 

Ιατροσυμβούλιο απαρτίζεται από τουλάχιστον 3 ιατρούς μέλη, 

διαφορετικών ειδικοτήτων, (π.χ. ορθοπεδικός, καρδιολόγος-παθολόγος, 

γαστρεντερολόγος, ψυχίατρος και νευρολόγος), ώστε να καλύπτει όσο είναι 

δυνατό τα ενδεχόμενα περιστατικά τα οποία θα κληθεί να εξετάσει. Σε 

περίπτωση περιστατικών υγείας που δεν καλύπτονται  επαρκώς από τις 

ειδικότητες των ιατρών που απαρτίζουν το Ιατροσυμβούλιο, νοείται ότι το 

Ιατροσυμβούλιο έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει τη συνδρομή ιατρού 

αντίστοιχης ειδικότητας λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη τη γνωμοδότηση 

του εν λόγω ιατρού. 

    

  (β) Οι υποψήφιοι των κατηγοριών B.1, B.2, και B.3 καλούνται σε προσωπικό 

ραντεβού στο Ιατροσυμβούλιο, κατόπιν προσεκτικής μελέτης των ιατρικών 

πιστοποιητικών και διαγνώσεων τους, με σκοπό την αξιολόγηση και 

επιβεβαίωση της σοβαρότητας του προβλήματος υγείας του καθενός 

ξεχωριστά. 

    

  (γ) Νοείται ότι σε περίπτωση που λόγοι δημοσίου συμφέροντος, δημόσιας 

ασφάλειας, δημόσιας υγείας το επιβάλλουν ή προς προστασία των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων φοιτητών και προσωπικού του 

Πανεπιστημίου, η προσφορά της θέσης δύναται να γίνεται με 

επιβαλλόμενους περιορισμούς απολύτως απαραίτητους και αναγκαίους 

από την Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου, με σκοπό την διασφάλιση των πιο πάνω, νοουμένου ότι 

αυτοί δεν επηρεάζουν και/ή εμποδίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση του 

προγράμματος σπουδών και απονομή τίτλου.  

Νοείται επίσης ότι σε περίπτωση που οι απολύτως αναγκαίοι περιορισμοί 

επηρεάζουν τη λειτουργία του προγράμματος σπουδών ή τη δυνατότητα 

απονομής τίτλου, τότε θα παρέχεται το δικαίωμα στον υποψήφιο να 

μετακινηθεί σε άλλο πρόγραμμα σπουδών, εκτός και αν οι εν λόγω 

περιορισμοί είναι τέτοιοι που εμποδίζουν τη φοίτηση του υποψηφίου σε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. 

    

Στη συνεδρία του Ιατροσυμβουλίου δύναται να παρακάθονται μέχρι δύο 

μέλη ΔΕΠ που ορίζει η Σύγκλητος καθώς και χωρίς δικαίωμα ψήφου ο 



Προϊστάμενος ή/και αρμόδιοι λειτουργοί της Υπηρεσίας Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας. 

 

 1.5.7 Συνεδρία Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών της Συγκλήτου 

    

 Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών 

μελετά τις αιτήσεις μαζί με όλα τα αποδεικτικά και εγκρίνει τελεσίδικα τους υποψήφιους που 

θα γίνουν δεκτοί στο Πανεπιστήμιο. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα με δ 

διαδικασία που ορίζεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

    

 1.5.8 Δικαίωμα  Ένστασης 

   

  (α) Ένσταση υποβάλλεται από τους υποψήφιους μετά από την ανακοίνωση 

των αποτελεσμάτων, σε περίοδο που καθορίζεται με ανακοίνωση της  

Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, και σε κάθε περίπτωση πριν 

την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

    

  (β) Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών μελετά τις εισηγήσεις της   Υπηρεσίας 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και 

εγκρίνει ή απορρίπτει τελεσίδικα τις ενστάσεις των υποψηφίων, το αργότερο 

εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

  

1.6 Υποψήφιοι που διεκδικούν θέση πέραν της διαδικασίας των Παγκύπριων Εξετάσεων, όπως 

ορίζουν οι περί Υπεράριθμων θέσεων, σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια 

Κύπρου, Κανονισμοί του 2009 

  

 1.6.1 Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών, σε ποσοστό μέχρι 3% των Κυπρίων 

Υποψηφίων:  

 

Στην κατηγορία αυτή δικαιούνται να διεκδικήσουν εισδοχή στο Πανεπιστήμιο με βάση 

τα αποτελέσματα διεθνών εξετάσεων (GCE’s ή International & European 

Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα 7) Κύπριοι 

που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες, επαναπατρισθέντες Κύπριοι,  και παιδιά 

λειτουργών εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου. 

   

1.6.1.1 

 

Στην περίπτωση υποψηφίων που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες θα 

πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να έχουν 

υποβάλει πιστοποιητικό ότι ανήκουν σε μια από τις θρησκευτικές ομάδες. 

    



  1.6.1.2 Υποψήφιοι που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 1.6.1 

μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση με βάση τις εξετάσεις για τα ΑΕΙ 

που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. 

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι δεν εισάγονται ως 

υπεράριθμοι. Νοείται, επίσης, ότι οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε δεδομένη 

χρονιά να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και στις δύο διαδικασίες 

    

  1.6.1.3 Στην περίπτωση υποψηφίων που ανήκουν στην τουρκοκυπριακή 

κοινότητα, εφόσον είναι απόφοιτοι εξατάξιας Σχολής Μέσης 

Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτοί με το απολυτήριό τους ή αφού πετύχουν σε 

ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις που οργανώνει το αρμόδιο 

Τμήμα. 

  

 1.6.2 Υποψήφιοι φοιτητές από το Εξωτερικό (κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτες 

χωρών, περιλαμβανομένων και Κυπρίων μόνιμων κατοίκων εξωτερικού), σε 

ποσοστό μέχρι 10% των Κυπρίων υποψηφίων.  

   

  1.6.2.1 Οι υποψήφιοι από το Εξωτερικό για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης 

θέσης πρέπει: 

    

   (α) Να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, 

αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας τους. 

    

   (β) Να έχουν καλή γνώση της γλώσσας στην οποία προσφέρεται το 

πρόγραμμα της επιλογής τους  

    

(γ) Να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ξένης υπηκοότητας. 

    

  1.6.2.2 Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, εξαιρουμένων των υποψηφίων από 

την Ελλάδα, μπορούν να εισαχθούν με βάση τα αποτελέσματα των 

διεθνών εξετάσεων όπως καθορίζονται στο Παράρτημα 7 ή μπορεί να 

υποβληθούν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις. 

    

  1.6.2.3 Κύπριοι που έχουν διπλή υπηκοότητα μπορούν να διεκδικήσουν θέση 

είτε συμμετέχοντας στις Παγκύπριες εξετάσεις είτε σύμφωνα με την 

παράγραφο 1.6.2 πιο πάνω. Νοείται ότι οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε 

δεδομένη χρονιά να συμμετάσχουν και στις δύο διαδικασίες. 

    



 

  1.6.2.4 Το  Πανεπιστήμιο μπορεί να οργανώσει εξετάσεις σε ξένη χώρα. Οι 

εξετάσεις οργανώνονται σε Κυπριακές πρεσβείες ή αναγνωρισμένα 

κέντρα εξετάσεων της ξένης χώρας. 

    

  1.6.2.5 Οι αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών από την Ελλάδα εξετάζονται με κοινή 

διαδικασία που πραγματοποιούν οι  Υπηρεσίες Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας του Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κύπρου, σύμφωνα 

με το Παράρτημα 8.  Η κατανομή θέσεων γίνεται με βάση τα 

αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων. 

    

 1.6.3 Όλοι οι υποψήφιοι δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση στο Πανεπιστήμιο μέσω μιας 

μόνο κατηγορίας κάθε έτος. 


