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Σχέδιο Χρηματοδότησης Δοκίμων 
Το Σχέδιο Χρηματοδότησης Δοκίμων είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης που καλύπτει 
τα 2/3 των διδάκτρων του δόκιμου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου έτους σπουδών. Το Σχέδιο 
Χρηματοδότησης είναι προαιρετικό και παρέχεται αποκλειστικά στους Δόκιμους κατόπιν συμφωνίας 
μεταξύ των ιδίων και της ενδιαφερόμενης Ναυτιλιακής Εταιρείας και υπόκειται σε συγκεκριμένους 
όρους και προϋποθέσεις . 

 

Κριτήρια Συμμετοχής  

Για να μπορέσει ο/η Δόκιμος να συμμετάσχει στο Σχέδιο Χρηματοδότησης θα πρέπει κατά το τέλος του 
πρώτου χρόνου σπουδών στην Ακαδημία/Intercollege να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:  

• Να έχει Γενική βαθμολογία 2.0 από τα 4.0 CPA (βαθμός C) στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών  
• Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Βασική Εκπαίδευση Ασφάλειας 
• Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς δύο μήνες πρακτικής άσκησης στο πλοίο και να έχει αξιολογηθεί 

θετικά από τον υπεύθυνο/επιβλέπον αξιωματικό στο πλοίο  
• Να μην ξεπερνά το 27ο έτος της ηλικίας του/της 

 

Όροι και Προϋποθέσεις 

Το Σχέδιο Χρηματοδότησης υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, με τους 
σημαντικότερους να αναγράφονται παρακάτω:  

• Ο/η Δόκιμος θα λαμβάνει χρηματοδότηση από την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρία η οποία 
ανέρχεται στα €2,400 ετήσιος για το 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών. Ο/η Δόκιμος θα λαμβάνει το 
αντίστοιχο ποσό χρηματοδότησης και από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου/Intercollege.  
Συνολικά, ο/η Δόκιμος κατά την διάρκεια του 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών, θα λαμβάνει  ετήσιο 
ποσό χρηματοδότησης το οποίο ανέρχεται στα €4,800. Το υπολειπόμενο ποσό διδάκτρων και το 
οποίο θα υποχρεούται ο/η Δόκιμος να αποπληρώσει στην Ακαδημία/Intercollege ανέρχεται στα 
€2,400 ετησίως για το 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών    
 

• Ο/η Δόκιμος με το πέρας των σπουδών του/της, δεσμεύεται με εργοδότηση στη ναυτιλιακή 
εταιρία η οποία προσέφερε το Σχέδιο Χρηματοδότησης, με συμβόλαιο εργασίας ελάχιστης 
χρονικής διάρκειας τα 3-έτη  
 

• Κατά την διάρκεια της εργοδότησης, ο/η Δόκιμος σε συμφωνία με την ναυτιλιακή εταιρία θα 
είναι υπόχρεος να αποπληρώσει το συνολικό ποσό χρηματοδότησής που έλαβε από την εταιρία 
και την Ακαδημία/Intercollege σε 24 μηνιαίες δόσεις 
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• Αποχώρηση από το πρόγραμμα Χρηματοδότησης:  

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ο/η Δόκιμος δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών, δεν διατηρεί 
ικανοποιητική γενική βαθμολογία (GPA score > 2.0), δεν λαμβάνει θετική αξιολόγηση κατά την 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή/και δεν τηρήσει ή ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του/της κατά 
την διάρκεια της εργοδότησης προς την εταιρία η οποία χρηματοδότησε τις σπουδές με βάση το 
υπογεγραμμένο συμβόλαιο, τότε όλα τα εκκρεμή δίδακτρα θα θεωρούνται ως οφειλή προς 
εξόφληση στην Ακαδημία/Intercollege και το αντίστοιχο ποσό προς την εταιρία.  

 

   Πίνακας 1: Ετήσια Δίδακτρα με βάση το Σχέδιο Χρηματοδότησης 

ΕΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ* ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

1ο  €7,200 €1,440  €5,760 

2ο  €7,200  €4,800 €2,400 

3ο  €7,200  €4,800 €2,400 

4ο  €7,200  €4,800 €2,400 

Σύνολο €28,800 €1,440 €14,400 €12,960 
Επί του πλοίου 12-μήνη πρακτική άσκηση επί πληρωμή (€200 Ελάχιστος 
μισθός για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης)**  €2,400 

Μηνιαία Επιδότηση €600 της επί του πλοίου πρακτικής άσκησης *** €7,200 

Ελάχιστα Συνολικά Δίδακτρα €3,360 
 

* Το Σχέδιο Χρηματοδότησης είναι προαιρετικό και παρέχεται αποκλειστικά στους Δόκιμους κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ του Δόκιμου αξιωματικού και της ενδιαφερόμενης Ναυτιλιακής Εταιρείας και υπόκειται σε 
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις 

** Ο μηνιαίος μισθός κατά την διάρκεια της επί του πλοίου 12-μήνης πρακτικής άσκησης εξαρτάται 
αποκλειστικά από τις πολιτικές της κάθε ναυτιλιακής εταιρίας ξεχωριστά 

*** Η επιδότηση της επί του πλοίου πρακτικής άσκησης χορηγείται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και ισχύει μόνο για πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον 
πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια 

 

 

 


