
 

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 313 
 

Υποτροφίες για μετεκπαίδευση Κυπρίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στα ∆ιδασκαλεία Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011 
 

  Γίνονται δεκτές αιτήσεις από μέρους προσοντούχων εκπαιδευτικών 
∆ημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης, για περιορισμένο αριθμό (μέχρι 5) 
υποτροφιών, που πιθανό να παραχωρηθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση για 
μετεκπαίδευση στα ∆ιδασκαλεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας για το 
ακαδημαϊκό έτος 2010/2011.  Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. 
 

 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο 
κάτω προϋποθέσεις για  να υποβάλουν αίτηση προς διεκδίκηση υποτροφίας: 
 

 
 

 

(α) Να κατέχουν πτυχίο ∆ασκάλου / Νηπιαγωγού του Πανεπιστημίου  
Κύπρου ή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου ή άλλης ισότιμης 
Παιδαγωγικής Σχολής / ∆ιδασκαλείου τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, 

 

(β) να κατέχουν μόνιμη οργανική θέση στη ∆ημόσια Εκπαιδευτική  
          Υπηρεσία, 
 

(γ) να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας σε δημόσια  σχολεία 
          κατά τη 1/9/2010, ημερομηνία έναρξης των σπουδών, 
 

(δ) να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 48 χρόνων. 
 

 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν το διδασκαλείο που θα επιθυμούσαν να 
φοιτήσουν σε περίπτωση επιλογής τους. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι δάσκαλοι καλούνται να δηλώσουν ένα από τα πιο κάτω: 
 

- ∆ιδασκαλείο ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών 
- ∆ιδασκαλείο ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 
- ∆ιδασκαλείο ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 
- ∆ιδασκαλείο ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
- ∆ιδασκαλείο ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών 
- ∆ιδασκαλείο ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου 
- ∆ιδασκαλείο ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης 

 

Προσόντα υποψηφίων 
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Οι ενδιαφερόμενοι νηπιαγωγοί καλούνται να δηλώσουν ένα από τα πιο 
κάτω: 
 

- ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών 
- ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης 
- ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 
- ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών Ρεθύμνου 
- ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών Αιγαίου. 
 
4. Κάθε υποτροφία καλύπτει επίδομα για κάθε ακαδημαϊκό έτος, το οποίο 

χορηγείται από την Ελληνική Κυβέρνηση και θα μοιράζεται στους υπότροφους ανά 
τρίμηνο.  Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει καμιά άλλη υποχρέωση έναντι των 
υποτρόφων εκτός της συνηθισμένης οικονομικής βοήθειας από το μισθό τους, σύμφωνα 
με τους υφιστάμενους Κανονισμούς. 

 
5. Οι υποτροφίες αυτές υπόκεινται στους κανονισμούς των Αρχών που τις 

προσφέρουν. 
 
6. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη των σπουδών. 
 

7. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά για υποτροφία θα κληθούν από το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών να υπογράψουν συμβόλαιο μ΄ έναν εγγυητή με το οποίο 
θα δεσμεύονται να επιστρέψουν και υπηρετήσουν στην Κύπρο, όταν συμπληρώσουν τις 
σπουδές τους, για περίοδο δύο (2) χρόνων, σύμφωνα με τους όρους των Αρχών που 
παραχωρούν τις υποτροφίες, τους Κανονισμούς που εφαρμόζει το Ι.Κ.Υ.Κ. και τους 
όρους και πολιτική που ακολουθείται σχετικά με τις εκπαιδευτικές άδειες. 
 

8. Εκπρόθεσμες αιτήσεις σε καμιά περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές από το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.  

 
9. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

Κύπρου Νόμων του 2006 έως 2009 και τις διατάξεις των περί του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών  Κύπρου Κανονισμών του 2007έως 2009, τα κριτήρια με βάση 
τα οποία θα αξιολογηθούν οι αιτητές όπως και η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, είναι 
τ΄ακόλουθα: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Ι. Ακαδημαϊκή Επίδοση 
  
Μέχρι 75 
μονάδες 

 οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 
 

 

(i)  Πανεπιστημιακό Δίπλωμα με βαθμολογία         
Άριστα 

→ 65 μονάδες 

(ii) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα με βαθμολογία  
                                                     Λίαν Καλώς 
 

→ 60 μονάδες 

(iii) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα με βαθμολογία           
Καλώς 

 

→ 55 μονάδες 

(iv) Μεταπτυχιακά Διπλώματα επιπέδου Master  
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 
 

 
Μέχρι   3 μονάδες 

- Για το πρώτο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
επιπέδου Master 

 

 
→

 
1 μονάδα 

- Για επιπρόσθετο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
επιπέδου Master 

 
→

 
1 μονάδα 

- Για διάκριση (Distinction) ή βαθμολογία (9/10) 
μεταπτυχιακού διπλώματος  

   επιπέδου Master 
   (επιπρόσθετα με τα πιο πάνω) 
 

→

 
 
1 μονάδα 

(v) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιπέδου PhD 
 

7 μονάδες 

ΙΙ. Προφορική Εξέταση 
 

Μέχρι 10 
μονάδες 

ΙΙΙ. Γνώση Ξένων Γλωσσών/Διάκριση σε Κοινωνικές ή άλλες 
δραστηριότητες 
 

Μέχρι   5 
μονάδες 

 οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: 
 

 

(i) Γνώση ξένων γλωσσών  
(1 μονάδα ανά γλώσσα με βαθμό τουλάχιστον C) 
 

→
 
Μέχρι   3 μονάδες 

(ii) Διάκριση σε κοινωνικές ή άλλες δραστηριότητες  
 

→ Μέχρι   2 μονάδες 

IV. Σύσταση Προϊσταμένου 
 

Μέχρι 10 
μονάδες 

 
10. Αιτήσεις με πλήρεις λεπτομέρειες για τα προσόντα των υποψηφίων, 

πρέπει να υποβληθούν μέσω του ∆ιευθυντή ∆ημοτικής Εκπαίδευσης - Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού στο Έντυπο με αρ. 44, αντίγραφα του οποίου οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου, Λευκωσία, ή από τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.  Οι 
αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και γνήσια φωτοαντίγραφα 
πιστοποιητικών σπουδών, απολυτηρίου γυμνασίου και πιστοποιητικού γεννήσεως. 
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11. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στα οικεία 

Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, μέχρι την Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010. 
 
. 

 
 
 

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

(Ι.Κ.Υ.Κ. 1.3.12/V) 
 
 
 
 
20 Μαΐου 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


