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Αποτελέσματα Υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση μέσω 
Πανελλαδικών Εξετάσεων στη Β’ Κατανομή Θέσεων για το 2020/21 
 

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση 
μέσω Πανελλαδικών στη Β’ Κατανομή θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.  
 

1. Κράτηση Θέσης – Εγγραφές στα Μαθήματα 

 
1.1. Φοιτητές οι οποίοι έχουν βελτιώσει τη θέση τους στην 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 9 

Σεπτεμβρίου 2020 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 αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 (μετά τις 11:00 π.μ) μέχρι την 

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία 

της ΥΣΦΜ, για να εγγραφούν στα μαθήματα. 

 

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές οφείλουν, πριν την κράτηση θέσης, να καταβάλουν 

το ποσό των  €30 ανά έτος (€50/έτος για φοιτητές ιατρικής), στο Ταμείο Αλληλεγγύης 

Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ». Η καταβολή του ποσού 

θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης 

http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.solidarity_fund. Περισσότερες πληροφορίες, 

καθώς και τους κανόνες του Ταμείου, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο 

https://www.ucy.ac.cy/tamioallilegiis.  

 

 

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
https://www.ucy.ac.cy/tamioallilegiis
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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 σύνδεσμο www.ucy.ac.cy/fmweb/greekcandidates.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κράτηση θέσης, παρακαλώ όπως 

επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ, στο τηλέφωνο + 357 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 ηλεκτρονικά για διαμονή στη 

Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, την 

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ή την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. – 

13:00 μ.μ. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 

elenag@ucy.ac.cy.  

 

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  19 Αυγούστου 2020 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. + 357 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 κάθε Ιανουάριο και έχουν προσωπική συνάντηση με τη Λειτουργό του 

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

υποτροφία τους.  

 
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. Το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021, τα κουπόνια 

σίτισης θα πιστώνονται ηλεκτρονικά στους δικαιούχους από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020  

μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.  Για υποβολή αιτήσεων παρακαλώ 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/sitisi 
 

 

Λευκωσία, 8 Σεπτεμβρίου 2020 
 

http://www.ucy.ac.cy/fmweb/greekcandidates
mailto:elenag@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/housing/el/announcements
http://www.ucy.ac.cy/sitisi
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Αποτελέσματα Υποψηφίων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων που έχουν 

εξασφαλίσει θέση με τη Β’ Κατανομή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2020/21 
 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΜΟΡΙΑ) 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

8451   17025 

8032   17014 

8236   17000 

8998   16999 

7735   16974 

7897   16950 

8613   16927 

9104   16891 

8653   16817 

7834   16800  

 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

9261   13300 

8632   12735 

7895   12550 

8222   12300 

8955   12050 

8554   11975 

9179   11875 

8109   11836 

7831   11625 

9310   11575  

 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

8168   10923 

7820   10675 

8980   10475 

8975   10359  

ΝΟΜΙΚΗΣ 

8414   17150 

8918   17150 

7777   17147 

8850   17125 

8950   17125 

8263   17113 

8419   17100  

ΧΗΜΕΙΑΣ 

8342   12050 

9081   12000 

8895   12000  

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

8897   16151 

8375   16148 

7888   16097 

8947   16075 

9185   15900 

7755   15825 

8052   15375 

8510   15275 

 


