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Αγαπητή κυρία Καννάουρου, 

 
Θέμα:  Υποτροφίες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε τελειόφοιτους Σχολών Μέσης και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 
 
Σας πληροφορούμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει αριθμό υποτροφιών για το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, σε τελειόφοιτους μαθητές Σχολών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης.  
 
Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουμε τις ακόλουθες υποτροφίες: 
 

α)   Υποτροφίες ύψους 75% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
έχουν Απολυτήριο Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 19, ή ψηλότερο και να τους 
έχει εισηγηθεί το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου τους. 

 

β)   Υποτροφίες ύψους 50% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
έχουν Απολυτήριο Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 18, ή ψηλότερο και να τους 
έχει εισηγηθεί το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου τους. 

 

γ) Υποτροφίες ύψους 25% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
έχουν Απολυτήριο Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 17, ή ψηλότερο και να τους 
έχει εισηγηθεί το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου τους. 

 

Κανονισμοί: 

1. Αιτήσεις για υποτροφία γίνονται δεκτές για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκτός των προγραμμάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και 
Εργοθεραπείας. 

2. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εισδοχής που θα τους αποσταλεί από 
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής, στην συγκεκριμένη καταληκτική 
ημερομηνία που θα τους υποδείξει το Πανεπιστήμιο, αλλιώς η υποψηφιότητα τους θα ακυρώνεται 
και θα απονέμεται στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα. 

 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει εκτεταμένο Πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας που στόχο 
έχει να παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να αρχίσουν και να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Ως εκ τούτου για τους αποφοίτους 
με γενικό βαθμό χαμηλότερο του 17, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, μπορείτε να τους 
εισηγηθείτε για οικονομική στήριξη, που θα αφορά όλα τα χρόνια σπουδών, αποστέλλοντας τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους. 
 
Παρακαλώ όπως μας γνωστοποιήσετε τα ονόματα των υποψηφίων (με διευθύνσεις, τηλέφωνα, γενικό βαθμό 
Απολυτηρίου και πρόγραμμα σπουδών) που θα έχουν επιλεγεί μέχρι τις 25 Ιουνίου 2021. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Λουτσία Ναρδή 
Υπεύθυνη Γραφείου Εισδοχής 
 

Κοιν: Γραφείο Διευθυντή  
 

Σημείωση: 
Σε περίπτωση που ο σπουδαστής έχει εξασφαλίσει επιπρόσθετη οικονομική βοήθεια αυτή θα ισχύσει από 
τον δεύτερο έτος σπουδών.  


