ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ποιες είναι οι κατηγορίες που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι;
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν μία από τις πιο κάτω κατηγορίες:
Τα κριτήρια αυτά ίσχυσαν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Τυχόν αναθεώρηση
των κριτηρίων αυτών θα ανακοινωθεί αργότερα.
Κατηγορία Α: Ποσοστό 5% των Κυπρίων εισακτέων - Υποψήφιοι από
οικογένειες με ειδικές περιστάσεις:
ΑΙ•

Παιδιά αναπήρων πολέμου, αγνοουμένων, εγκλωβισμένων, πεσόντων
στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου και
των δολοφονηθέντων από τις Τουρκικές κατοχικές δυνάμεις μετά από το
1974.

ΑΙΙ•

Υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειές τους παίρνουν μηνιαίο
δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
(λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης γονέων).

ΑΙΙI• Υποψήφιοι των οποίων ο ένας γονέας έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας1 , και
με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια (οικονομικό 2, κοινωνικό 3).
AΙV•

Ορφανοί και από τους δύο γονείς.

AV•

Ορφανοί από ένα γονιό και με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια
(υγείας1, οικονομικό2, κοινωνικό3,).

AVI•

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ένα ή κανένα γονιό (λόγω
διαζυγίου ή εγκατάλειψης) και με άλλο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια
(υγείας1, οικονομικό2, κοινωνικό3,).

Κατηγορία Β: Ποσοστό 6% των Κυπρίων εισακτέων - Υποψήφιοι με
σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες σοβαρές περιστάσεις:
ΒΙ•

Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας που θα εγκριθούν από
το Ιατρικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως τετραπληγικοί,
παραπληγικοί, ανάπηροι, θαλασσαιμικοί, τυφλοί ή με σοβαρό πρόβλημα
όρασης (να έχει τουλάχιστο 1/10 όρασης ή λιγότερο με διορθωτικά μέσα
στο καλύτερο μάτι), κωφοί ή με σοβαρό πρόβλημα ακοής (τουλάχιστο
60dB
απώλειας
στο
καλύτερο
αυτί),
διαβητικοί, καρκινοπαθείς,
καρδιοπαθείς κ.α.

ΒII•

Υποψήφιοι με σοβαρό ψυχιατρικό4 / ψυχολογικό4 πρόβλημα / σύνδρομο
(π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη) ή με σοβαρό μαθησιακό5 πρόβλημα
(π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) που θα εγκριθούν από το Ιατρικό
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

BΙΙΙ• Υποψήφιοι που είχαν σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο
(π.χ. ασθένεια αιτητή, θάνατος συγγενών 1ου βαθμού).
BΙV•

Υποψήφιοι που παίρνουν δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας.

Κατηγορία Γ: Ποσοστό 3% των Κυπρίων εισακτέων - Υποψήφιοι άλλων
ειδικών κατηγοριών, όπως ορίζονται παρακάτω:
ΓI•

Υποψήφιοι που προέρχονται από τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων,
Μαρωνιτών και Λατίνων (1%).

ΓΙΙ •

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30o έτος της ηλικίας τους την
1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής.

ΓIIΙ•

Υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό6 ή στις τέχνες.7

ΓΙV•

Υποψήφιοι οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου.

ΓV•

Υποψήφιοι οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλη του
διοικητικού προσωπικού8 (3 θέσεις)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. Σοβαρό πρόβλημα υγείας θεωρείται το πρόβλημα αυτό που καθιστά το
γονιό ανίκανο για εργασία. Θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση λήψης
σύνταξης ανικανότητας για εργασία με ποσοστό τουλάχιστο 75% ή
βεβαίωση λήψης σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό 60% από το Γραφείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα θεωρούνται ότι υπάρχουν όταν το κατά
κεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του αιτητή δεν υπερβαίνει,
για την Κατηγορία AV τις €8.000 το χρόνο, για την κατηγορία AVI και ΑΙΙΙ
τις €7.000 το χρόνο. Για καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου
ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ακαθάριστο
οικογενειακό
εισόδημα,
συμπεριλαμβανομένου
τυχόν
ατομικού
εισοδήματος του αιτητή, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των
εξαρτώμενων* μελών της οικογένειας.
3. Τα κοινωνικά προβλήματα θα πρέπει να βεβαιώνονται με εμπεριστατωμένη
κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού του Τμήματος Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία της δομής της
οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας.
4. Σοβαρό ψυχολογικό ή ψυχιατρικό πρόβλημα ή σύνδρομο θα πρέπει να
πιστοποιείται με επίσημη έκθεση στο Ειδικό Έντυπο που παρέχεται από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, από εγγεγραμμένο ψυχίατρο ή ειδικό ψυχολόγο
εγγεγραμμένο σε σχετική ειδικότητα στο Μητρώο Ψυχολόγων Κύπρου,
όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
5. Τα μαθησιακά προβλήματα (π.χ. δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή) θα
πρέπει να πιστοποιούνται με έκθεση βάσει αναγνωρισμένης αξιολόγησης
από εγγεγραμμένο ειδικό που είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης
στο συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο.
6. Τα κριτήρια έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με τον ΚΟΑ.
7. Η επιλογή γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
8. Τα μέλη του Διοικητικού προσωπικού να φοιτούν σε κλάδους που να
συνάδουν με τις υπηρεσίες που προσφέρουν εντός του Π.Κ.
*Εξαρτώμενα μέλη: Είναι τα μέλη της οικογένειας, δηλ. οι γονείς, ο αιτητής και άλλα άγαμα τέκνα μη
εργαζόμενα, τα οποία διαμένουν με την οικογένεια τους και δεν έχουν υπερβεί το 18 ο έτος της ηλικίας
τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ή
υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι έγγαμος, ως εξαρτώμενα
άτομα λογίζονται ο αιτητής, ο/η σύζυγος του αιτητή και τυχόν εξαρτώμενα τέκνα.

