
 1 

 
 

ΩΜΑΣΔΙΟ   ΔΤΗΜΔΡΙΑ   ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ   ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ   ΚΤΠΡΟΤ 

 
ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

ΤΠ  ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΔΤΗΜΔΡΙΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ  

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2017-2018 
 

Τν Σσκαηείν Επεκεξίαο Φνηηεηώλ ηνπ Τερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ αλαθνηλώλεη ηνπο δηθαηνύρνπο γηα 
νηθνλνκηθή ελίζρπζε από ην Σσκαηείνπ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2017-2018. Σην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, ην 
Σσκαηείν Επεκεξίαο Φνηηεηώλ ηνπ Τερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ πξνθήξπμε ζην θζηλνπσξηλό εμάκελν 
ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνύ έηνπο δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε ππό ηε κνξθή 
ππνηξνθηώλ ή νηθνλνκηθώλ βνεζεκάησλ. Υπνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 637 αηηήζεηο.  
 
Αθνινύζσο, ην Δ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ  κε απόθαζε ηνπ ζηελ 20ε ηνπ ζπλεδξία ηελ 15ε Δεθεκβξίνπ 2017,  απέλεηκε 
Υπνηξνθίεο θαη νηθνλνκηθά βνεζήκαηα ζε 234 θνηηεηέο ζπλνιηθήο αμίαο €110,800 επξώ.  
 
Καηάινγνο δηθαηνύρσλ είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δηθαηνύρνη είλαη όζνη 
ζπγθέληξσζαλ από 23 κόξηα θαη πάλσ. Οη ελ ιόγσ δηθαηνύρνη ζα κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηηο επηηαγέο 
ηνπο από ηελ Σεηάξηε 20 Γεθεκβξίνπ 2017 (κεηαμύ ηωλ ωξώλ 9 π.κ-2κ.κ) από ην Γξαθείν Κνηλσληθήο 
Σηήξημεο θαη Επεκεξίαο ηνπ Τερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (θηήξην ΥΣΦΜ, ηζόγεην, νδόο Αζελώλ θαη 
Νηθνιάνπ Ξηνύηα γσλία). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο απνηείλεζηε ζην Γξαθείν Κνηλσληθήο Σηήξημεο θαη  
Επεκεξίαο Φνηηεηώλ (ηει. 25-002534, 25-002532). 
 
 
Τν Δ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη εθ λένπ ζεξκά ηνπο πην θάησ δσξεηέο  νη νπνίνη έρνπλ 
παξαρσξήζεη Επώλπκεο Υπνηξνθίεο γηα ζηήξημε θνηηεηώλ κε ζνβαξά θνηλσληθό-νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.  
 

 Δώδεθα (12) Εηήζηεο ππνηξνθίεο Μεηξνπνιίηε Λεκεζνύ θ.θ. Αζαλάζηνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο €1.000 
επξώ ζηε βάζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ.  

 

 Τν Σκήκα Ννζειεπηηθήο πξνζθέξεη Οθηώ (8) Υπνηξνθίεο Σρνιήο Επηζηεκώλ Υγείαο  ζπλνιηθνύ 
ύςνπο €4.000 επξώ.  

 

 Η ρνιή Καιώλ θαη Δθαξκνζκέλωλ Σερλώλ πξνζθέξεη επηά (7) Υπνηξνθίεο ζπλνιηθνύ ύςνπο 
€3.300 επξώ ζε θνηηεηέο ηεο Σρνιήο. Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ζην θαζνξηζκό ησλ ηειηθώλ κνξίσλ 
ζα είλαη 50% γηα ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη 50% γηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε.  

 

 -To Butterfly Foundation πξνζθέξεη ηξεηο (3) επώλπκεο Υπνηξνθίεο ζπλνιηθνύ ύςνπο €3.000  
επξώ ζηε βάζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ. 

 

 -To ΚΔΠΑΚΤ πξνζθέξεη ηξεηο (3) επώλπκεο Υπνηξνθίεο ζπλνιηθνύ ύςνπο €3.000  επξώ ζηε βάζε 
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ. 

 

 Η ρνιή Μεραληθήο ηνπ Τερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ πξνζθέξεη έμη (έμη) ππνηξνθίεο-
νηθνλνκηθά βνεζήκαηα ζπλνιηθνύ ύςνπο €3.000 επξώ ζε θνηηεηέο ηεο Σρνιήο ζηε βάζε 
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ.   
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 Τν ωκαηείν Φίινη ηνπ ΣΔΠΑΚ πξνζθέξεη  ηξείο (3) Εηήζηεο Υπνηξνθίεο ζπλνιηθνύ ύςνπο €2.500  
επξώ ζηε βάζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ 

 

 Τν Δκπνξηθό Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Λεκεζνύ πξνζθέξεη δύν (2) ππνηξνθίεο, ζπλνιηθνύ 
ύςνπο €2.000  επξώ ζηε βάζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ. 

 

 Η πλεξγαηηθή Κππξηαθή Σξάπεδα πξνζθέξεη δύν (2) Εηήζηεο Υπνηξνθίεο ζπλνιηθνύ ύςνπο 
€2.000  επξώ. 

 

 Τν Σκήκα ΔΥΡΗΝ πξνζθέξεη  δύν (2) Εηήζηεο Υπνηξνθίεο ζπλνιηθνύ ύςνπο €1.500  επξώ ζηε 
βάζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ. 

 

 Η ΤΣΔΠΑΚ  πξνζθέξεη  δύν (2) Εηήζηεο Υπνηξνθίεο ζπλνιηθνύ ύςνπο €1.500  επξώ ζηε βάζε 
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ. 

 

 Η Φνηηεηηθή Έλωζε ηνπ ΣΔΠΑΚ πξνζθέξεη 1 (κία) ππνηξνθία ζπλνιηθνύ  ύςνπο €1.000 επξώ ζηε 
βάζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ. 

 

 Μία Εηήζηα Υπνηξνθία ηνπ αθαδεκατθνύ θ. Κωλζηαληίλνπ Μαθξή ύςνπο €1.000  επξώ ζε έλα 
θνηηεηή ηεο Σρνιήο Επηζηεκώλ Υγείαο. Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ζην θαζνξηζκό ησλ ηειηθώλ κνξίσλ 
είλαη 50% γηα ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη 50% γηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Επηπξόζζεηα, ν 
ζηαζκηθόο κέζνο όξνο ησλ καζεκάησλ ησλ 2 ηειεπηαίσλ αθαδεκατθώλ εμακήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη 
7.5 θαη πάλσ. 

 

 Τν Πνιηηηζηηθό Φηιαλζξωπηθό Ίδξπκα  Αζελά Μαξία Παπά πξνζθέξεη κηα (1) Υπνηξνθία ύςνπο 
€1.000 επξώ ζηε βάζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ ζε θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Απνθαηάζηαζεο. 

 

 -Η εηαηξεία Α.D.Α Computer Software πξνζθέξεη 1 (κία) Υπνηξνθία ύςνπο €500 επξώ. 
 

 Ο Ρνηαξηαλόο Όκηινο Κνπξίνπ Λεκεζνύ πξνζθέξεη 2  επαλαιακβαλόκελεο ππνηξνθίεο ύςνπο €1,000 
επξώ έθαζηε ζε πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ Τερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, κε θαηαγσγή θαη 
δηακνλή ζηε πόιε θαη επαξρία Λεκεζνύ ζηε βάζε θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ θαη αθαδεκατθήο 
επίδνζεο.  Ο ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ζην θαζνξηζκό ησλ ηειηθώλ κνξίσλ είλαη 70% γηα ηα 
θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη 30% γηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Οη ελ ιόγω ππνηξνθίεο έρνπλ 
δνζεί από πξόπεξζη θαη ζπλερίδνληαη.  

 

 Τν  Butterfly Foundation ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη κηα επαλαιακβαλόκελε ππνηξνθία ύςνπο €1.000 
ζε θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Γεσπιεξνθνξηθεο ν νπνίνο βξίζθεηαη 
ηώξα ζην ηξίην έηνο. 

 
 
 
 
 


