
Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας για Όλες τις Υποψήφιες/ Όλους τους
Υποψηφίους

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

• Να έχουν γεννηθεί στην Κύπρο ή ένας από τους γονείς τους να έχει γεννηθεί στην
Κύπρο.

• Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

• Να έχουν φοιτήσει επί πέντε αθροιστικά χρόνια σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην
Κύπρο.

• Να έχουν γεννηθεί μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2006 και 31ης Δεκεμβρίου 2007
(δηλαδή να είναι μεταξύ 15-17 ετών κατά το έτος 2023).

• Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το δέκατο (10) έτος φοίτησης τους ή να είναι
εγγεγραμμένοι στο δέκατο έτος φοίτησης τους (1η λυκείου) κατα το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023 σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου.

Γενικοί όροι για όλους τους υποψήφιους / τις υποψήφιες

• Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια εισόδου και παραμονής στη
χώρα φοίτησης τους, εάν τους ζητηθεί από τη χώρα υποδοχής. 

• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο υγείας ως μέρος της
ηλεκτρονικής ή της γραπτής αίτησης της υποψηφιότητας τους.

• Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υπεύθυνοι για τη λήψη ασφαλιστικής κάλυψης,
συμπεριλαμβανομένης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθόλη τη διάρκεια
παραμονής τους στη χώρα υποδοχής και σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων
υγείας ή ευημερίας που ενδέχεται να προκύψουν μετά την άφιξη τους στη χώρα
υποδοχής.

• Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να παρακολουθήσουν όλες τις συναντήσεις για
προετοιμασία (δηλαδή συνάντηση πριν την αναχώρηση, ενημερωτικές
συναντήσεις, εκδηλώσεις γνωριμίας, ομάδες ανταλλαγής απόψεων κλπ.) που
διοργανώνονται στα πλαίσια προετοιμασίας για φοίτηση από το πρόγραμμα
υποτροφιών ΕΕ-UWC.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Όλοι οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν να ανεβάσουν στην διαδικτυακή πύλη, τα
απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω, κατά τη διαδικασία υποβολής



αίτησης έτσι ώστε η αίτηση τους να θεωρηθεί έγκυρη. Τα έγγραφα μπορούν να είναι στα
αγγλικά, στα τουρκικά ή στα ελληνικά. Δεν απαιτείται μετάφραση. Τα έγγραφα που
παρέχονται δεν θα επιστραφούν στους αιτούντες σε κανένα στάδιο.

• Πιστοποιητικό γέννησης (αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου δεν θα γίνεται
δεκτό): Αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως που να αποδεικνύει ότι ο/η
υποψήφιος/α γεννήθηκε στην Κύπρο και ότι ανήκει στην Τουρκοκυπριακή ή
Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν γεννήθηκε στην Κύπρο, θα
πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης, ενός από τους
γονείς που να δείχνει ότι ανήκει στην Τουρκοκυπριακή / Ελληνοκυπριακή κοινότητα
και ότι γεννήθηκε στην Κύπρο, μαζί με το πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος.

• Ταυτότητα και διαβατήριο: Αντίγραφο της ταυτότητας του υποψηφίου/ας όπως
επίσης και του διαβατηρίου εάν έχει στην κατοχή του (προαιρετικό).

• Πιστοποιητικό διαμονής: Αντίγραφο του πιστοποιητικού διαμονής που να
αποδεικνύει την τρέχουσα έγκυρη διεύθυνση του υποψηφίου/ας όπως αναφέρεται
στο διαδικτυακό έντυπο αίτησης.

• Απόδειξη πενταετούς (5 έτη) αθροιστικής φοίτησης στο σύστημα εκπαίδευσης της
Κύπρου: Επίσημο έγγραφο από τις σχολικές / εκπαιδευτικές αρχές που να 
βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος/α έχει φοιτήσει για 5 τουλάχιστον χρόνια (σωρευτικά),
πλήρους απασχόλησης σε πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο σχολείο ή εκπαιδευτικό
ίδρυμα στην Κύπρο. Εάν ο υποψήφιος/α είναι εγγεγραμμένος για το ακαδημαϊκό
έτος 2022/23 σε σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα
προσμετρηθεί για την συμπλήρωση των 5 ετών που απαιτούνται.

• Απόδειξη εγγραφής στο ακαδημαϊκό έτος 2022/23: αντίγραφο βεβαίωσης
εγγραφής του υποψήφιου/ας, από τις σχολικές / εκπαιδευτικές αρχές για φοίτηση
στο ακαδημαϊκό έτος 2022/23. 

Σημαντικές σημειώσεις

Οι υποψήφιοι/ες θα επιλεχθούν για ένταξη σε πρόγραμμα εκπαίδευσης σε κολλέγιο του
UWC κατά την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2023 και 31 Αυγούστου 2025. 

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται μέσω της διαδικτακής πύλης.
Η υποβολή της αίτησης περιλαμβάνει τη διαδικτυακή υποβολή μιας φωτογραφίας
μεγέθους διαβατηρίου, αντίγραφο του εγγράφου προσωπικής ταυτότητας με
φωτογραφία (ταυτότητα ή διαβατήριο) και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (βλ.
απαιτούμενα έγγραφα). 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα είναι
η Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2023, ώρα 23:59 ώρα Κύπρου. Η ηλεκτρονική πύλη θα

https://www.cy.uwc.org/applications


κλείσει αυτόματα μετά την λήξη της προαναφερθείσας χρονικής διάρκειας και δεν θα
παρέχει πρόσβαση για υποβολή αιτήσεων.  


