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1. Διζαγωγή 

Η Υπεξεζία Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο (YΦM) ηνπ Μεζνγεηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

Γηεχζπλζεο (ΜΙΓ) ππάγεηαη ζηηο Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο ηεο Σρνιήο θαη 

ζηειερψλεηαη απφ δχν Λεηηνπξγνχο. Τα γξαθεία ησλ Λεηηνπξγψλ θνηηεηηθήο 

κέξηκλαο ζηεγάδνληαη ζην θεληξηθφ θηήξην ηνπ ΚΔΠΑ ζηε Λεσθφξν Καιιηπφιεσο 

77, 1679  Λεπθσζία θαη ζην θηήξην ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΥΔΠΚΑ) ζηε Λεσθφξνο Βχξσλνο 7, 1463 Λεπθσζία. Οη 

ψξεο ιεηηνπξγίαο/εμππεξέηεζεο είλαη 8:30πκ – 2:30κκ. 

Σθνπφο ηεο ΥΦΜ είλαη λα πξνζθέξεη πνηνηηθή εμππεξέηεζε ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα θνίηεζήο ηνπο ζην ΜΙΓ παξέρνληαο έγθπξε θαη έγθαηξε  

ελεκέξσζε/πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Η ΥΦΜ, κέζσ ησλ Λεηηνπξγψλ πνπ ηε ζηειερψλνπλ, απνηειεί 

θαλάιη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Σρνιήο. Σηε 

παξνχζα θάζε νη ιεηηνπξγνί ηεο ΥΦΜ είλαη νη θα Έιελα Φξηζηνδνπιίδνπ θαη ε θα 

Καηεξίλα Κφθθηλνπ. 

Η θα Φξηζηνδνπιίδνπ (ηει.:22806106, email:echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy, 

αξηζκφο γξαθείνπ 11) είλαη ππεχζπλε γηα ηα αθφινπζα: 

 Βίδα γηα μέλνπο Φνηηεηέο 

 Φνηηεηηθή Ταπηφηεηα 

 Φνηηεηηθή Φνξεγία θαη Δπηδφκαηα 

 Υπνηξνθίεο/Βξαβεία 

 Βεβαηψζεηο 

 Σηέγαζε 

 Γξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο 

 Σηαδηνδξνκία 

 Γηεπζεηήζεηο γηα Φνηηεηέο κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Η θα Κφθθηλνπ (ηει.:22600912, email:kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy, αξηζκφο 

γξαθείνπ 413, ΥΔΠΚΑ) πξνζθέξεη ζηήξημε θαη εκπηζηεπηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο γηα πξνβιήκαηα πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεο θαζψο 

θαη γηα ζέκαηα επεκεξίαο. 
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2. Πλεποθοπίερ για ηιρ Δπιμέποςρ Τπεπεζίερ 

Βίδα για ξένοςρ Φοιηεηέρ 

Τν γξαθείν Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο θαζνδεγεί ηνπο ππνςήθηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο  

ζε ζρέζε κε φια ηα απαξαίηεηα έληππα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ κέζσ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ Κξάηνπο.   

 

Φοιηεηική Σαςηόηεηα 

Η θνηηεηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ΜΙΓ εθδίδεηαη ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΜΙΓ θαη 

παξέρεη πνιιά σθειήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα εθπηψζεηο ζε 

θαηαζηήκαηα/εζηηαηφξηα θαη έθπησζε 50% ζηα θφκηζηξα ιεσθνξείσλ.  

Σηνπο θνηηεηέο ηνπ ΜΙΓ πνπ είλαη θάησ ησλ 26 κπνξεί λα εθδνζεί απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Νενιαίαο Κχπξνπ θαη ε Φνηηεηηθή Ταπηφηεηα (European Youth Card – 

Student). Η ελ ιφγσ ηαπηφηεηα είλαη δωπεάν θαη έρεη δηάξθεηα φζε θαη ε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή. Τα σθειήκαηα πνπ παξέρεη ε θάξηα είλαη δηαζέζηκα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Κχπξνπ http://onek.org.cy . 

 

 

Φοιηεηική Υοπεγία και Δπιδόμαηα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξαρψξεζεο, θαζψο 

επίζεο θαη ην χςνο ηεο θνηηεηηθήο ρνξεγίαο θαη ησλ θνηηεηηθψλ επηδνκάησλ είλαη 

δηαζέζηκεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Υπεξεζίαο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ: 

http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/.   

 

Τποηποθίερ/Βπαβεία 

Τν ΜΙΓ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηνπ επζχλεο, δχλαηαη λα πξνζθέξεη αξηζκφ 

ππνηξνθηψλ αμίαο ίζεο κε ηα δίδαθηξα ηεο πξψηεο ελφηεηαο ζε ππνςήθηνπο θαη 

ππνςήθηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ςειφηεξε βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο εηζδνρήο ησλ 

Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ. Δπηπξφζζεηα ην ΜΙΓ δχλαηαη λα πξνζθέξεη βξαβεία ζε 

αξηζηνχρνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, ε αμία ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ην χςνο 

ησλ ρνξεγηψλ πνπ πεηπραίλεη λα εμαζθαιίζεη.  

 

 

http://onek.org.cy/
https://europeanyouthcard.org.cy/wp-content/uploads/2016/09/Screen-Shot-09-13-16-at-12.09-PM.jpg
http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/
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Βεβαιώζειρ 

Η ΥΦΜ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ηεο Σρνιήο εηνηκάδεη ηηο απαηηνχκελεο 

βεβαηψζεηο. Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ην αίηεκά ηνπο 

έγθαηξα θαη ζπλνδεπκέλν, φπνπ ρξεηάδεηαη, απφ ηα αλαγθαία ζηνηρεία. 

 

ηέγαζε 

Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα εμεχξεζε ζηέγεο ελεκεξψλνπλ 

έγθαηξα ηελ ΥΦΜ δίδνληαο ζαθείο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ην 

πνζφ πνπ κπνξνχλ λα θαηαβάινπλ γηα ελνίθην. Σηε ζπλέρεηα ε ΥΦΜ πξνβαίλεη ζηηο 

δένπζεο ελέξγεηεο νχησο ψζηε λα παξέρεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαο ηνπο θαηαιφγνπο ή/θαη ηζηνζειίδεο κε δηαζέζηκα 

δηακεξίζκαηα πξνο ελνηθίαζε. Η ΥΦΜ δελ αλαιακβάλεη ε ίδηα ηελ ελνηθίαζε ρψξνπ 

ζηέγαζεο ή ηελ θαηαβνιή ηνπ ελνηθίνπ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ ηεο Σρνιήο. 

Γπαζηεπιόηεηερ και Δκδελώζειρ 

Η ΥΦΜ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηεο Σρνιήο αλαιακβάλεη ηε 

δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κε εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΜΙΓ θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ε δηνξγάλσζε «Ηκέξαο Αηκνδνζίαο», ε ζπκκεηνρή ζηελ εθζηξαηεία 

θαζαξηζκνχ «Let’s do it Cyprus», Αλνηθηέο Γηαιέμεηο κε ζέκαηα επίθαηξα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηνπο θνηηεηέο θαη ην επξχηεξν θνηλφ θαη ε Ηκέξα Γλσξηκίαο (Open 

Day). 

ηαδιοδπομία 

Η ΥΦΜ αλαιακβάλεη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο απφθνηηνπο ηεο 

Σρνιήο. Γηα παξάδεηγκα ηνλ Μάτν ηνπ 2018, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηνηθεηηθέο 

Υπεξεζίεο ηεο Σρνιήο πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα κεηαμχ ησλ απνθνίησλ ηεο Σρνιήο 

αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Η ΥΦΜ κειεηά ηξφπνπο ζηήξημεο ησλ 

απνθνίησλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα εμεχξεζε εξγαζίαο θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλέιημε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Europass 

ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΜΙΓ ε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε εξγαζηήξηα εηνηκαζίαο ή/θαη βειηίσζεο ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο 

ζεκεηψκαηνο. Δπίζεο ε ΥΦΜ ελεκεξψλεη ηνπο άλεξγνπο θνηηεηέο/απνθνίηνπο γηα 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Φοιηεηέρ με Διδικέρ Ανάγκερ 

Τν ΜΙΓ πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ φισλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ. Καηαβάιιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα λα παξέρεη ίζεο επθαηξίεο ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

εμαζθαιίδνληαο ηα απαξαίηεηα κέζα, εγθαηαζηάζεηο θαη πξνζσπηθφ. 
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Οη θνηηεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ελεκεξψλνπλ, ην ζπληνκφηεξν κεηά απφ ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζην Πξφγξακκα Σπνπδψλ, ηελ ΥΦΜ θαη ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα 

παξαζηαηηθά νχησο ψζηε γηα γίλνληαη νη εηδηθέο δηεπζεηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη δηεπζεηήζεηο γηα ηηο εμεηάζεηο, ν θνηηεηήο νθείιεη λα 

ππνβάιεη ηεθκεξησκέλε έθζεζε απφ ηαηξφ ή άιιν εηδηθφ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη 

ξεηά φηη ν θνηηεηήο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο ρξεηάδεηαη εηδηθέο δηεπζεηήζεηο. Ο 

αξκφδηνο ιεηηνπξγφο ηεο ΥΦΜ, ζε ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.  

Γενικέρ Πλεποθοπίερ 

Όζνλ αθνξά ηελ Αζθάιεηα θαη Υγεία, ην ΜΙΓ εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλν Σρέδην 

Γξάζεο, γηα ην νπνίν νη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη ζηελ αξρή ηεο αθαδεκατθήο 

ρξνληάο. Σηελ είζνδν ηνπ Κεληξηθνχ Κηεξίνπ ππάξρεη θνπηί  Πξψησλ Βνεζεηψλ γηα 

πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Γίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαζαξηφηεηα θαη 

πγηεηλή ησλ εζσηεξηθψλ θαζψο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ ΜΙΓ. 

Τν ΜΙΓ επηδηψθεη κέζα απφ δηάθνξεο ελέξγεηεο λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη θαιεί ηφζν ην πξνζσπηθφ φζν θαη ηνπο θνηηεηέο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή αθνινπζψληαο νξηζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο, φπσο ρξήζε 

ησλ θαιάζσλ αλαθχθισζεο θαη απνθπγή ηεο ζπαηάιεο ραξηηνχ θαη ελέξγεηαο.  

Παξέρεηαη δσξεάλ ζηάζκεπζε ζηνπο ρψξνπο ηεο Σρνιήο ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο, 

αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο ηεο Σρνιήο. Σεκεηψλεηαη φηη δηαηίζεηαη θαη 

εηδηθά δηακνξθσκέλνο ρψξνο ζηάζκεπζεο ΑκΔΑ θαζψο επίζεο ξάκπα ζηελ είζνδν 

θαη ηνπαιέηα ΑκΔΑ ζην ηζφγεην ηνπ Κεληξηθνχ Κηεξίνπ. 

Οη θνηηεηέο ηνπ ΜΙΓ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δσξεάλ θαη γηα ζπγθεθξηκέλν 

σξάξην ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζην πξψελ ΑΤΙ ζηε δηεχζπλζε Κσλζηαληίλνπ Καβάθε 20, Αγιαληδία. 

 


