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Υποψήφιοι Προπτυχιακοί Φοιτητές  - Παγκύπριες Εξετάσεις 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Τί πρέπει να προσέξω όταν θα συμπληρώσω τις επιλογές μου στο μηχανογραφικό δελτίο του 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ);  
 

Οι επιλογές που θα δηλώσεις τον Μάρτιο στο μηχανογραφικό δελτίο του ΥΠΠΑΝ αφορούν μόνο τα 

Ανώτατα/Ανώτερα Ιδρύματα της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. Τις επιλογές σου θα τις 

δηλώσεις με σειρά προτεραιότητας που επιθυμείς, δηλαδή με αποκλειστικό κριτήριο αυτό που πραγματικά 

θέλεις και όχι βάσει βαθμολογίας που πιστεύεις ότι θα εξασφαλίσεις.  

Οι επιλογές αυτές, με σειρά προτεραιότητας, θα ληφθούν υπόψη και στη διαδικασία της Β’ κατανομής.  

 

2. Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Α΄ Κατανομής θέσεων μέσω Παγκυπρίων Εξετάσεων;  
 

Τα αποτελέσματα της Α΄ κατανομής θέσεων μέσω Παγκυπρίων Εξετάσεων ανακοινώνονται από το ΥΠΠΑΝ 

συνήθως αρχές Ιουλίου στην ιστοσελίδα www.moec.gov.cy/ypexams.  
 

3. Τί διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσω μετά τα αποτελέσματα της Α΄ κατανομής για να κρατήσω τη 

θέση μου στο Πανεπιστήμιο; 

Όσοι/όσες εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων και θα είναι 

έτοιμοι να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας το σύνδεσμο Κράτηση Θέσης, από την επόμενη μέρα 

ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για  περίοδο περίπου 2 εβδομάδων. Σχετικές οδηγίες για την κράτηση 

θέσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ), στη 

διεύθυνση  www.ucy.ac.cy/fmweb/announcements. 

Οι άρρενες οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν θα φοιτήσουν κατά το ίδιο 

έτος, λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/fmweb όπως πιο πάνω και να δηλώσουν το ακαδημαϊκό έτος έναρξης φοίτησής. 

4. Τί πρέπει να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην Β΄ κατανομή; 

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην Β’ κατανομή, είτε γιατί δεν εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου ή θέλουν να τη βελτιώσουν, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση που θα βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/fmweb αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α’ κατανομής 

θέσεων (αρχές Ιουλίου). Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για τη Β’ Κατανομή έχουν οι υποψήφιοι που 

παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Εάν 

εξασφαλίσουν θέση με τη Β’ Κατανομή τότε χάνεται αυτόματα η προηγούμενη θέση που είχαν στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
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Σημειώνεται ότι η διάθεση θέσεων για τη Β’ Κατανομή θα γίνει βάσει των επιλογών που έχουν καταχωρήσει 

οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό σύστημα του ΥΠΠΑΝ τον Μάρτιο για την Α’ Κατανομή.  

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εισδοχή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, οι πιο πάνω υποψήφιοι που 

επιθυμούν να συμμετέχουν στην Β’ και τελευταία κατανομή, θα πρέπει να ξανασυνδεθούν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Β’ κατανομής με τους ίδιους κωδικούς (username, password) που έχουν 

ήδη δημιουργήσει. Ακολούθως θα πρέπει να δηλώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για συμμετοχή 

στη Β’ κατανομή. 

5. Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Β΄ κατανομής; 
 

Τα αποτελέσματα της Β’ κατανομής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/fmweb, 

συνήθως αρχές Σεπτεμβρίου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα Ανώτατα Ιδρύματα της 

Ελλάδας.   
 

6. Πως μπορούν να λάβουν μέρος στην Β΄ κατανομή οι άρρενες υποψήφιοι που θα καταταγούν στην 

Εθνική Φρουρά; 

Για τους Εθνοφρουρούς οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις και δεν είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το 

Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, γίνεται ξεχωριστή κατανομή. Δικαίωμα αίτησης έχουν οι εθνοφρουροί οι οποίοι 

έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία  από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του έτους που 

παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν, ανεξαρτήτως 

των επιλογών που υπέβαλαν στο μηχανογραφικό του ΥΠΠΑΝ. 

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είχαν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου 

επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων. Οι βαθμολογίες του τελευταίου 

εισακτέου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/fmweb αρχές Σεπτεμβρίου. 

Επισημαίνεται πως, δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν και οι εθνοφρουροί οι οποίοι εξασφάλισαν θέση με 

την Α’ κατανομή και επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέρεται 

αυτόματα η θέση.  

7. Οι φοιτητές οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Ελλάδα πότε θα 

επιλέξουν ποια θέση επιθυμούν να κρατήσουν;  

Οι πρωτοετείς φοιτητές που κράτησαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά έχουν εξασφαλίσει θέση και 

σκοπεύουν να φοιτήσουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Ελλάδας, δεν πρέπει να 

προχωρήσουν στην ηλεκτρονική εγγραφή στα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου αρχές Σεπτεμβρίου. 

Επισημαίνεται πως, προπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν δικαιούται να φοιτά ταυτόχρονα 

και σε πρόγραμμα σπουδών άλλου Κρατικού Ιδρύματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. 

http://www.ucy.ac.cy/fmweb
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8. Όσοι εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ μπορούν να λάβουν μέρος στη Β’ Κατανομή; 

ΝΑΙ μπορούν να λάβουν μέρος στη Β΄κατανομή αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν και τις δύο 

θέσεις. Το κάθε Πανεπιστήμιο έχει τις δικές του διαδικασίες για τις επιπρόσθετες κατανομές. Ο υποψήφιος 

πρέπει να επιλέξει ποια θέση θέλει να κρατήσει και να ενημερώσει άμεσα τα ενδιαφερόμενα Πανεπιστήμια.  

9. Πως μπορώ να διεκδικήσω θέση μέσω των Ειδικών Κριτηρίων (οικονομικοί λόγοι, ιατρικοί λόγοι, 

κορυφαίες διακρίσεις, θρησκευτικές ομάδες );  

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία των Ειδικών Κριτηρίων θα πρέπει να υποβάλουν 

ηλεκτρονική αίτηση που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/fmweb αμέσως μετά την ανακοίνωση 

των αποτελεσμάτων της Α’ κατανομής θέσεων (αρχές Ιουλίου). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: 

α) Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις  και είναι έτοιμοι να αρχίσουν τη 

φοίτησή τους το ίδιο έτος. 

β)  Άρρενες οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις την προηγούμενη χρονιά, νοουμένου ότι 

κατέχουν απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης, με ημερομηνία απόλυσης το 

αργότερο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου.  

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 80% του γενικού 

βαθμού κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν με 

βάση την Α’ Κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων και ταυτόχρονα να ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες 

των ειδικών κριτηρίων. Οι κατηγορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/fmweb αρχές 

Ιουνίου.Εάν εξασφαλίσουν θέση με τα Ειδικά Κριτήρια τότε χάνεται αυτόματα η προηγούμενη θέση που είχαν 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (της Α΄ κατανομής). 

10. Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των Ειδικών Κριτηρίων; 
 

Τα αποτελέσματα των Ειδικών Κριτηρίων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/fmweb, 

συνήθως αρχές Αυγούστου. 
 

11. Όσοι υποβάλουν αίτηση με Ειδικά Κριτήρια μπορούν να λάβουν μέρος και στη Β’ κατανομή; 
 

ΝΑΙ μπορούν να λάβουν μέρος και στις δυο διαδικασίες αλλά εάν εξασφαλίσουν θέση και με τις δυο διαδικασίες 

τότε θα πρέπει να δηλώσουν ποια θέση θέλουν να κρατήσουν. 

 

12. Πως μπορώ να υποβάλω αίτηση για διαμονή στη Φοιτητική Εστία του ΠΚ; 
 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν στις αρχές Ιουλίου ηλεκτρονική αίτηση που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/fmweb. Η κατανομή θέσεων γίνεται βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. 

http://www.ucy.ac.cy/fmweb
http://www.ucy.ac.cy/fmweb
http://www.ucy.ac.cy/fmweb
http://www.ucy.ac.cy/fmweb

