
 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 
1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 
Όσοι εξασφαλίσουν θέση το ΑΞΙΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρέπει να 
παρουσιαστούν στο Ινστιτούτο οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους, στις 19, 20 ή 21 Ιουλίου 2021, 
μεταξύ 8.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. για εγγραφή.  Για την εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν 
αντίγραφο του απολυτηρίου, 2 φωτογραφίες, αντίγραφο ταυτότητάς τους και το ποσό των 
€10.00. 
 

2. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση το ΑΞΙΚ και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 λόγω υποχρέωσης για υπηρεσία στην Εθνική Φουρά, η θέση 
μπορεί να κρατηθεί για να φοιτήσουν στο ΑΞΙΚ κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά 
την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά.  Όσοι ανήκουν σ΄αυτή την κατηγορία πρέπει 
επίσης να παρουσιαστούν οπωσδήποτε στο Ινστιτούτο οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους, στις 
19, 20 ή 21 Ιουλίου 2021 , μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. – 1.00 μ.μ, να συμπληρώσουν 
ειδικό έντυπο που θα τους δοθεί και να καταβάλουν το ποσό των €10.00 για επιβεβαίωση 
του ενδιαφέροντός τους για προκράτηση της θέσης.  Τονίζεται ότι πιθανόν να χάσουν τη 
θέση τους τυχόν ενδιαφερόμενοι που δε θα ζητήσουν εμπρόθεσμα να τους κρατηθεί η 
θέση. 
 
Ωστόσο, οι αρρένες επιτυχόντες στο πρόγραμμα Μαγειρικών Τεχνών του ΑΞΙΚ μπορούν 
να ζητήσουν τη χορήγηση προσωρινής απόλυσης ή αναστολής κατάταξης στην Εθνική 
Φρουρά, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 55.382 και 
ημερ.3.4.2002, με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 9(1) και 11(3) των περί Εθνικής 
Φρουράς Νόμων του 1964 έως 2000.  Όσοι εκ των παραπάνω επιθυμούν να κάνουν 
χρήση της πιο πάνω απόφασης, οφείλουν να ακολουθήσουν κανονικά τις οδηγίες 
εγγραφής στο Ινστιτούτο και να προχωρήσουν ατομικά στη ρύθμιση με την Εθνική Φρουρά 
της προσωρινής απόλυσης ή αναστολής της κατάταξής τους. 
 
3. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΝΩΘΟΥΝ  

 
Οι θέσεις που θα κενωθούν λόγω κατάταξης των υποψηφίων που τις κατέλαβαν στην 
Εθνική Φρουρά ή για άλλους λόγους, θα δοθούν σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα 
υποβάλλουν εμπρόθεσμα σχετική αίτηση στο ΑΞΙΚ.  Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για 
τις θέσεις που θα κενωθούν υποψήφιοι οι οποίοι:  
 
α)  Παρακάθισαν φέτος στις Παγκύπριες  Εξετάσεις  και είναι σε θέση να φοιτήσουν κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ή  
 
β) Παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις το έτος κατά το οποίο κατατάγηκαν στην 
Εθνική Φρουρά ή / και κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Εθνική Φρουρά, 
ολοκληρώνουν τη θητεία τους εντός του 2021 και είναι σε θέση να φοιτήσουν κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
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Η κατανομή των θέσεων θα γίνει με κριτήριο τη βαθμολογία των υποψηφίων καθώς  και 
τη νέα Δήλωση Προτίμησης που θα δώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του.  Θα ληφθεί 
υπόψη η νέα Δήλωση Προτίμησης και όχι εκείνη που υποβλήθηκε στην αίτηση για 
συμμετοχή στις εξετάσεις. 
 
Διευκρινίζεται ότι αίτηση μπορεί να υποβληθεί από όσους πληρούν το (α) ή το (β) πιο 
πάνω, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηλώσει ή όχι αρχικά για το ΑΞΙΚ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 22 Ιουλίου  2021 να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων 
για πλήρωση θέσεων που θα κενωθούν στο ΑΞΙΚ και θα πρέπει να τα παραδώσουν στο 
Ινστιτούτο ή να  σταλούν  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ccharalambides@hhic.moec.gov.cy 
μέχρι τις 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 1.00 μ.μ. το αργότερο. 
 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΑΞΙΚ, 
τηλ.22404818 και 22404800. 

 
 

Σημ: Κατά την προσέλευση στο ΑΞΙΚ,  κάθε προσερχόμενο άτομο θα πρέπει να 
παρουσιάσει αποδεικτικό στοιχείο « Safe Pass» (είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 
τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων - Κάρτα 
Εμβολιασμού , είτε αποδεικτικό ότι έχει νοσήσει από την ασθένεια Covid -19 τους 
τελευταίους 6 μήνες , είτε πιστοποιητικό αρνητικού τέστ με ισχύ 72 ωρών).  


