
  

 

  
 

         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 MASTER IN PETROLEUM ENGINEERING  

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη αριθμού υποτροφιών για φοίτηση στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα της Μηχανικής Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering, https://www.ucy.ac.cy/petcy/en/ ) 
του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.  
 
Οι υποτροφίες παρέχονται ως οικονομική στήριξη σε αριστούχους ή διακριθέντες φοιτητές σε κλάδους της 
Μηχανικής και των Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στο κλάδο της 
Μηχανικής Πετρελαίων/Φυσικού αερίου  και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Οι υποτροφίες αφορούν 
ένα ακαδημαϊκό έτος (2014-15) και είναι για μερική ή ολική κάλυψη των διδάκτρων μέχρι ύψους 
€8.000,00 (οκτώ χιλιάδων ευρώ) έκαστη. 

 
 

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες, όρους και προϋποθέσεις για την παραχώρηση των υποτροφιών: 
 

1.1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι αριστούχοι ή διακριθέντες απόφοιτοι σε ένα από τους κλάδους 
της Μηχανικής ή των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.  
 

1.2 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν θέση για φοίτηση στο πρόγραμμα Μάστερ στη 
Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering) του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 
ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Υποψήφιοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή στο 
πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο πρόγραμμα παράλληλα με την αίτηση 
για υποτροφία (και τα δύο έντυπα επισυνάπτονται στο τέλος της ανακοίνωσης) .      

 
1.3 Όσοι φοιτητές έχουν ήδη εξασφαλίσει  οποιανδήποτε άλλη μεταπτυχιακή υποτροφία δεν μπορούν 

να υποβάλουν αίτηση ως υποψήφιοι. 
 
 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 
Η εξέταση των αιτήσεων και η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση των υποτροφιών θα γίνει από 
Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και τα μέλη της Επιτροπής 
Υδρογονανθράκων της Σχολής καθώς και από εκπρόσωπο του δωρητή  όπου απαιτείται. 
 

2.1 Η Επιτροπή αφού εξετάσει όλες τις αιτήσεις, θα επιλέξει με βάση τα κριτήρια και τους όρους της 
παραχώρησης των υποτροφιών, υποψηφίους για τις υποτροφίες τους οποίους θα καλέσει σε 
προσωπική συνέντευξη ούτως ώστε να καταλήξει στους υποψήφιους ο οποίοι θα επιλεγούν για τη 
χορήγηση των υποτροφιών 

 
2.2 Σε περίπτωση υποβολής ελλιπών στοιχείων των υποβληθέντων αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να 

ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία από κάθε ενδιαφερόμενο αιτητή. 

 

 
 
 
 

https://www.ucy.ac.cy/petcy/en/


3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
 

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους και τα κριτήρια για τη χορήγηση των 
υποτροφιών που θα ληφθούν υπόψη για την παραχώρηση των υποτροφιών είναι ο βαθμός, η οποιαδήποτε 
άλλη σημαντική στον τομέα έκαστου υποψηφίου διάκριση και η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου ως 
ακολούθως: 
 

3.1 Γενικός Βαθμός  
 
Ο υποψήφιος πρέπει να ήταν αριστούχος ή και να έχει διακριθεί στον τομέα των σπουδών του ή 
και σε οιονδήποτε άλλο τομέα με τρόπο που η Επιτροπή θα κρίνει ως σημαντική για τον 
υποψήφιο. 
 

3.2 Οικονομική Κατάσταση 

 
Τα οικονομικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι το Ετήσιο Κατά Κεφαλή Εισόδημα αυτά του 
προηγούμενου οικονομικού έτους (έτος 2012 ή 2013) τα οποία υποβάλλονται από τους 
υποψηφίους μαζί με την αίτηση τους για τη χορήγηση της υποτροφίας.  
 
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 2014 υπάρχουν σημαντικές αλλαγές 
στην οικονομική κατάσταση του υποψηφίου, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν από τους 
υποψηφίους μαζί με την αίτηση τους και θα ληφθούν επίσης σοβαρά υπόψη από την Επιτροπή. 
 
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 

4.1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του προγράμματος Master in Petroleum engineering (petroleum@ucy.ac.cy) σε 
μορφή PDF που θα πρέπει να περιλαμβάνει  
 
i. To έντυπο υποβολής αίτησης «Ακαδημαϊκές Υποτροφίες για το Πρόγραμμα Master in 

Petroleum Engineering» κατάλληλα συμπληρωμένο.  
 

ii. Βιογραφικό Σημείωμα 
 

iii. Αντίγραφα όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών, διπλωμάτων, 
βεβαιώσεων, κλπ 

 
4.2 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 11  Ιουλίου 2014, και ώρα 14.00. 

 
4.3 Αιτήσεις στις οποίες δεν θα συμπεριληφθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά και 

οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.  
 

4.4 Αιτήσεις και δικαιολογητικά που δεν θα σταλούν ηλεκτρονικά δεν θα γίνουν αποδεκτά. 
 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
Για έντυπα αιτήσεων καθώς και για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποτείνονται στην Πολυτεχνική Σχολή,  Πρόγραμμα Petroleum Engineering:  
Tel: 22 892245, 22892292 
Fax: 22 895316,  
Email: petroleum@ucy.ac.cy 
https://www.ucy.ac.cy/petcy/en/ 

 
 
 
 

mailto:petroleum@ucy.ac.cy
mailto:petroleum@ucy.ac.cy
https://www.ucy.ac.cy/petcy/en/
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER IN PETROLEUM ENGINEERING  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

1. Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την αίτηση, μελετήσετε προσεκτικά τη διαδικασία 

συμπλήρωσης της και τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών όπως περιγράφονται στην 

προκήρυξη των υποτροφιών (http://www.ucy.ac.cy/petcy/en/) 

 

2. Σημειώνεται ότι, μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται. Όσες από αυτές δεν πληρούν τους 

απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται χωρίς 

προειδοποίηση. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

 Εάν το πιστοποιητικό ασφαλιστέων αποδοχών και η φορολογική βεβαίωση αναγράφουν 

διαφορετικά ποσά τότε λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό. 

 

 Αιτητής ο οποίος προβαίνει, σε γνώση του, σε ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα 

ή παρέχει πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχος αδικήματος και θα 

λαμβάνονται όλα τα νόμιμα μέτρα εναντίον του. 

 

 Απόκρυψη ή/και μη προσκόμιση από τον αιτητή οποιουδήποτε στοιχείου, σχετικά με την 

αίτηση, συνεπάγεται σε αυτόματο αποκλεισμό του από τη διαδικασία.  

 

 Για να θεωρείται πλήρης η αίτηση, θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα μέρη της αίτησης και 

να επισυναφθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/βεβαιώσεις. 

 

 Έγγαμοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία για τη δική τους οικογένεια 

(σύζυγος και παιδιά). 

 

 Άγαμοι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία για την οικογένεια των 

γονέων τους. 

 *1 Να προσκομίζεται και για τους δύο γονείς ή για το/τη σύζυγο και για τον αιτητή 
Φορολογική Βεβαίωση προηγούμενου έτους (2012 ή 2013) από Φόρο Εισοδήματος, καθώς 
επίσης Πιστοποιητικό Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών, είτε εργάζονται είτε όχι.   

 

 *2 Η σύνθεση της οικογένειας αναφέρεται σε όλα τα εξαρτώμενα άτομα και θα πρέπει να 
προσκομίζονται Πιστοποιητικά Γεννήσεως όλων των εξαρτωμένων τέκνων της 
οικογένειας, Βεβαιώσεις Φοίτησης για τα αδέρφια που σπουδάζουν και Στρατολογική  
Βεβαίωση για τα αδέλφια που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. 

 

 *3 Εξαρτώμενα άτομα λογίζονται οι γονείς, ο αιτητής και άλλα άγαμα τέκνα μη εργαζόμενα, 
τα οποία διαμένουν με την οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, 

ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό 

http://www.ucy.ac.cy/petcy/en/
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ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.  Τα αδέλφια φοιτητές του αιτητή, θα υπολογίζονται ως 
εξαρτώμενα μέλη, εάν δεν έχουν ξεπεράσει την κανονική διάρκεια σπουδών + 2 έτη.  Για 
αδέλφια φοιτητές, από 21 ετών και άνω για γυναίκες και από 23 ετών και άνω για άντρες ή από 
21 ετών και άνω αν δεν έχουν διεκπεραιώσει τη στρατιωτική θητεία, οι οποίοι δηλώνονται ως 
εξαρτώμενοι, απαραίτητα πρέπει να προσκομίζονται φορολογικές βεβαιώσεις, καθώς επίσης 
πιστοποιητικά ασφαλιστέων αποδοχών.   Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι έγγαμος, ως 

εξαρτώμενα άτομα λογίζονται ο αιτητής, ο/η σύζυγος του αιτητή και τυχόν εξαρτώμενα τέκνα.   
 

 *4 Απαραίτητα, πρέπει να προσκομίζονται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και σχετικές βεβαιώσεις 
του προηγούμενου έτους (2012 ή 2013) στα οποία να παρουσιάζεται το συνολικό ετήσιο (όχι 
μηνιαίο) ποσό κάθε εισοδήματος της οικογένειας (πχ μισθοί, επιδόματα, χορηγίες, 

επιδοτήσεις, συντάξεις, κτλ).  Όπου προκύπτει ανάγκη θα ζητείται η υποβολή επιπρόσθετων 
δικαιολογητικών ή/και βεβαιώσεων. 

 

 *5  Σε περιπτώσεις παιδιών που είναι ορφανά πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση λήψης 
επιδόματος ορφάνιας ή/ και σύνταξη χηρείας, όπου να αναφέρεται το συνολικό ποσό για το 

2012. 
 

 *6  Σε περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων πρέπει να προσκομίζεται, πέραν του διαζυγίου, και 
βεβαίωση λήψης επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας από το Γραφείο Ευημερίας, όπου 

να αναφέρεται το συνολικό ποσό για το 2012.   
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER IN PETROLEUM ENGINEERING  

 

ΈΤΟΣ / ΕΞΑΜΗΝΟ:    Χειμερινό Εξάμηνο, 20    Εαρινό Εξάμηνο, 20   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Μηχανική Πετρελαίων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:   Μάστερ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Master in Petroleum Engineering 
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΧΟΛΗΣ: 
             
 

        Πολυτεχνική Σχολή                                                                       

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

                      

 Όνομα  Όνομα Πατρός  Επώνυμο  

   Άρρεν   Θήλυ                

 Φύλο  Ημερομηνία Γεννήσεως  Τόπος Γεννήσεως  

                      

 Υπηκοότητα  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

 
 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

        

 Οδός  

                      

 Πόλη  Τ.Τ.  Χώρα  

                 

 Αρ. Τηλεφώνου Οικίας  Αρ. Κινητού Τηλεφώνου  Αρ. Τηλεομοιότυπου  

          

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   
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 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(Πανεπιστήμια ή Κολέγια κατά χρονολογική σειρά φοίτησης και πτυχίο που αποκτήσατε. 
Επισυνάψετε αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας και Πτυχίων) 

 

 Διάρκεια  

Πανεπιστήμιο / Κολέγιο  Τίτλος / Πτυχίο  
Σταθμικός  

Μέσος 
Όρος 

 

Από 
(Μήνας/Έτος) 

 Μέχρι 
(Μήνας/Έτος) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

      Μέση βαθμολογία κατά τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών :     ________________________ 
 

 

4. ΆΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ /ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ /ΒΡΑΒΕΙΑ 
 

Επισυνάψετε αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών και δικαιολογητικών. (Αναφέρετε 
οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες πιστεύετε ότι πρέπει να γνωρίζει η Επιτροπή Αξιολόγησης 
όπως π.χ. διακρίσεις στον τομέα των σπουδών σας ή σε άλλο τομέα). 

 

        

 

 

5. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

Σε περίπτωση που τυγχάνετε υποτροφίας από άλλη πηγή, παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα: 

Χρονική Διάρκεια Υποτροφίας:     Από: …………………………    Μέχρι: …………………………..  

Πηγή Υποτροφίας: ……………………………………………………………………………. 

Ύψος Ετήσιου Ποσού Υποτροφίας: ………………………………………………………….. 
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7.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ   (*1) 

Συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα, οι Έγγαμοι Αιτητές για την δική σας οικογένεια (σύζυγος και 

παιδιά) και οι Άγαμοι Αιτητές για την οικογένεια των γονιών σας. 

1.  Σύνθεση Οικογένειας Αιτητή  (*2) 

    Αριθμός εξαρτώμενων προσώπων. (*3) 

Α/Α Όνομα 

Αριθμός 

Πολιτικής 

Ταυτότητας 

Συγγένεια Ηλικία Επάγγελμα 

Ακαθάριστο 

ετήσιο 

εισόδημα 

από εργασία 

€ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

Συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα οικογένειας: 
 

 

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Άγαμος                     Έγγαμος       
 
Σε περίπτωση που είστε έγγαμος, παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα: 
 
Ονοματεπώνυμο Συζύγου Αιτητή: ……………………………………………………………………… 
 
Αρ. Τέκνων:  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Ονοματεπώνυμο Παιδιών Αιτητή:                                      Ημερομηνία Γεννήσεως: 
 

…………………………………………………            ………………………………………………… 

…………………………………………………            ………………………………………………… 

…………………………………………………            ………………………………………………… 

…………………………………………………            ………………………………………………… 

…………………………………………………            ………………………………………………… 

…………………………………………………            ………………………………………………… 
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2.     Εισόδημα από άλλες πηγές (*4)  

Α/Α Πηγή Εισοδήματος (*4)  Ετήσιο Ποσό € 

1. Έσοδα από Ενοίκια  

2. Επίδομα τέκνου  

3. Επίδομα ανεργίας  

4. Σύνταξη αναπηρίας / ανικανότητας για εργασία  

5. Σύνταξη χηρείας  

6. Σύνταξη Γήρατος  

7. Δημόσιο Βοήθημα από Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας  

8. 
Οικονομικό Βοήθημα από άλλο φορέα ή οργάνωση (π.χ. Κρατική 

Φοιτητική Χορηγία, Κρατικό Φοιτητικό Πακέτο κ.α.) 

 

9. 

Άλλα π.χ. (έσοδα από ενοίκια, μερίσματα από μετοχές, ποσό ανάληψης 

από ιδιοκτήτη/διευθυντή εταιρείας, τόκοι από καταθέσεις, επιχορηγήσεις 

από Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών), Επιδοτήσεις, Χορηγίες 

από Οργανισμούς) 

 

Συνολικό ετήσιο εισόδημα από άλλες πηγές:  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Περιγραφή Ακινήτου                            

(π.χ. οικία, διαμέρισμα, κατάστημα, 

γραφείο, πολυκατοικία, οικόπεδο, 

χωράφι) 

 

Δήμος / Κοινότητα 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ 2013 σε ευρώ* 

(Βλ. σημείωση πιο κάτω) 

   

   

   

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ  

*Σημείωση: Να καταχωρηθεί επίσημη εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας που ισχύει για το 2013. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει, τότε να καταχωρηθεί ο υπολογισμός της αξίας για το 2013, όπως εκτιμάται από την 

οικογένεια του φοιτητή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στις κατάλληλες 

ενέργειες για εξακρίβωση της εκτιμημένης αξίας της ακίνητης περιουσίας. Εξαιρούνται οι περιουσίες 

που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές. 
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9.  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

1. Εξουσιοδοτώ το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων όπως, σε περίπτωση που του 
ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήμιο, χωρίς κοινοποίηση σε μένα, βεβαιώσεις σχετικά με το 
ύψος των εισοδημάτων της οικογένειάς μου, όπως έχουν δηλωθεί στο Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων για το έτος 2012. 

2. Εξουσιοδοτώ το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που του 
ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήμιο, χωρίς κοινοποίηση σε μένα, τις πραγματικές 
αποδοχές μου, όπως έχουν δηλωθεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2012. 

3. Εξουσιοδοτώ τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήμιο, χωρίς 
κοινοποίηση σε εμένα, το συνολικό ποσό που έλαβα ως Επίδομα Τέκνου για το έτος 2012. 

4. Εξουσιοδοτώ τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήμιο, 
χωρίς κοινοποίηση σε μένα, βεβαίωση επιδόματος ενοικίου που έλαβα  ως πρόσφυγας,  κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013. 

5. Εξουσιοδοτώ τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, σε περίπτωση που της ζητηθεί, 
να κοινοποιήσει στο Πανεπιστήμιο, χωρίς κοινοποίηση σε εμένα, το συνολικό ποσό που έλαβα 
ως Δημόσιο Βοήθημα για το έτος 2012. 

 
 

         Ημερομηνία: ……… /………/2014 
 
       
 

     ........................................           …………………………………               …………………………………… 

                  Υπογραφή αιτήτριας/ή              Υπογραφή πατέρα αιτήτριας/ή               Υπογραφή μητέρας αιτήτριας/ή       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

  

Εισόδημα 1  

Εισόδημα 2  

Συνολικό ετήσιο Ακαθάριστο εισόδημα Οικογένειας 1+2  

Περιουσιακά στοιχεία   

**Αριθμός εξαρτώμενων μελών  

Κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα  

ΜΟΡΙΑ για οικονομική κατάσταση οικογένειας αιτητή  
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10.  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   
 

 
1. Με την παρούσα δήλωση, παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, όπως τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/την ιδία, 
να τηρούνται σε αρχείο και να τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του 
περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν. 
138(Ι)/2001 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 
2. Έχω ενημερωθεί ότι τα σχετικά αρχεία θα τηρούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ότι 

αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό των Σχολών, των Τμημάτων και των 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 
3. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και 

εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν. 138(Ι)/2001. Έχω πληροφορηθεί 
ότι έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11, 12  και 13 του 
Ν. 138(Ι)/2001, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

 
4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντίρρησης μου, σχετικά με την περαιτέρω διατήρηση 

ή/και σχετικά με την διεξαγωγή της επικοινωνίας με ορισμένο μέσο, έχω το δικαίωμα να τη 
γνωστοποιήσω γραπτώς στην αρμόδια Σχολή. 

 
Ημερομηνία: ….. /…../2013 

…………………………... 

Ημερομηνία: ………/……../2014                                                   ……………………………………….. 

                                                                                                                Υπογραφή αιτήτριας/ή 

 

    
 
   

11.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  
 

Για δική σας εξυπηρέτηση χρησιμοποιήστε τον πιο κάτω πίνακα, ώστε μέσα από έλεγχο να  
βεβαιωθείτε ότι θα προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις. Αιτήσεις με 
ελλιπή στοιχεία δε θα γίνονται αποδεκτές. 

 

Παρακαλώ όπως επισυνάψετε φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων που ισχύουν στην 
περίπτωσή σας. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Σημειώστε 

√ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ     

1.  
Φορολογική Βεβαίωση του φορολογικού έτους 2012 για τους δύο γονείς ή για το/τη σύζυγο και για τον 
αιτητή και αδέλφια είτε εργάζονται είτε όχι, από το Φόρο Εισοδήματος   

 

2.  
Πιστοποιητικό ετήσιων ασφαλιστέων αποδοχών για το 2012 για τους δύο γονείς ή για το/τη σύζυγο 
και για τον αιτητή και εξαρτώμενα αδέλφια είτε εργάζονται είτε όχι, από το Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη   

 

3.  
Πιστοποιητικά γεννήσεως όλων των εξαρτωμένων τέκνων της οικογένειας (περιλαμβανομένου και του 
αιτητή, όπου εφαρμόζει)  

 

4.  
Βεβαιώσεις φοίτησης από Πανεπιστήμια για τα αδέλφια που σπουδάζουν, όπου θα πρέπει να 
αναφέρεται το έτος εισδοχής.  

 

5.  Στρατολογική βεβαίωση για τα αδέλφια που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.  

6.  
Πιστοποιητικό Εγγραφής Επιχείρησης από τον Έφορο Εταιρειών για αυτοεργοδοτούμενο Γονέα 
ή πατριό 

 

7.  
Στις περιπτώσεις που οι γονείς είναι Μέτοχοι / Ιδιοκτήτες Εταιρειών, πρέπει να υποβάλουν 
φορολογική Δήλωση της Εταιρείας για το 2011 ή 2012 (Έντυπο που υποβλήθηκε στο Τμήμα 

 



 9 

Εσωτερικών Προσόδων για τα Φορολογικά έτη 2011 ή 2012). 

8.  

Για μισθωτούς, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες εταιρείας είτε μέτοχοι εταιρείας είτε έχουν πρώτου 
βαθμού συγγένεια με το άτομο το οποίο είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας στην οποία εργάζονται, 
να επισυνάπτεται απαραίτητα εκτός από τη βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση από το λογιστή της 
εταιρείας για το ποσό των αναλήψεων και των μερισμάτων για το 2011. 

 

9.  
Βεβαίωση από εργοδότη: Όνομα Εργοδότη (Οργανισμός, Εταιρεία,) Θέση που κατέχει στον 
Οργανισμό / Εταιρεία ο γονέας ή/και ο πατριός 

 

10.  

Σε περίπτωση που γονέας ή πατριός έχει απολυθεί από την εργασία του, θα πρέπει να προσκομίσει 
επιπρόσθετα:  
α) Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι απολύθηκε και ημερομηνία απόλυσης  
β )Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις ότι είναι γραμμένος άνεργος  
γ) Βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις για ανεργιακό επίδομα 

 

11.  
Σε περίπτωση που γονέας ή πατριός κήρυξε πτώχευση: Να προσκομίσει επιπρόσθετα το διάταγμα ή 
το χαρτί του επίσημου παραλήπτη 

 

12.  
Σε περίπτωση που εταιρεία γονέα ή πατριού κήρυξε πτώχευση: Να προσκομίσει επιπρόσθετα 
απόφαση δικαστηρίου ή έφορου εταιρειών 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

13.  
Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης ανικανότητας για εργασία γονέα (με ποσοστό τουλάχιστον 
75%) για το 2012,  από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
(να αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το 2012).  

 

14.  
Βεβαίωση για λήψη παροχής σύνταξης γήρατος γονέα για το 2012, από το Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (να αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για 
το 2012) 

 

15.  
Βεβαίωση λήψης σύνταξης χηρείας για το 2012, από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (να αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το 2012) 

 

16.  

Βεβαίωση λήψης δημόσιου βοηθήματος για το 2012, από το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας (να 
επισυνάπτεται απόκομμα του συνολικού ετήσιου ποσού λήψης για το 2012).          
Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών/ γονέων που λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή επίδομα μονογονεϊκής 
οικογένειας  

 

17.  Πιστοποιητικό θανάτου γονέα.  Ισχύει για περιπτώσεις αιτητών που είναι ορφανοί.  

18.  
Βεβαίωση από την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων (στις περιπτώσεις αιτητών που είναι 
τέκνα εγκλωβισμένων.) 

 

19.  
Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας / αναπηρίας αιτητή (για περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα 
υγείας / αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση). 

 

20.  Δικαστική Απόφαση Διαζυγίου   

21.  Εγκατάλειψη από γονέα: Πιστοποιείται με ένορκο δήλωση   

22.  Αντίγραφα Αναλυτικής Βαθμολογίας (για τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα)  

23.  Βεβαιώσεις για οποιεσδήποτε διακρίσεις στον τομέα των σπουδών σας ή σε άλλο τομέα  

24.  Αντίγραφα όλων των πτυχίων σας από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα  

25.  Αντίγραφα εξετάσεων/διακρίσεων/βραβείων κλπ.  

 



 
 
 
 

    ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται συμπληρώνοντας το παρόν 

έντυπο και αποστέλλοντας το στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος που επιθυμείτε να 

υποβάλετε αίτηση. Προτού υποβάλετε την αίτησή σας παρακαλώ να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών καθώς και την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση. 

Πριν αποστείλετε την αίτηση σας, βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνει όλα τα πιο κάτω:  

 Συμπληρωμένη αίτηση. 

 Φωτοαντίγραφα αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων εάν υπάρχουν.  

 Φωτοαντίγραφα όλων των πτυχίων από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.   

 Πιστοποιημένα αντίγραφα των αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίων.  

 Φωτοαντίγραφα οποιωνδήποτε άλλων υποβοηθητικών εγγράφων όπως εξετάσεις, διακρίσεις, βραβεία, κ.λ.π. 

 Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς. Οι επιστολές πρέπει να φτάσουν σε κλειστούς και υπογραμμένους 

φακέλους ή να ταχυδρομηθούν κατ’ ευθείαν στο Τμήμα.  Για την Πολυτεχνική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας 

χρησιμοποιείστε το ειδικό έντυπο Συστατικής Επιστολής. ( 

http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/applications-forms )   Επιστολές που είναι φωτοαντίγραφα, 

ανοιχτοί φάκελοι ή ηλεκτρονικά μηνύματα ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά.  Εάν θα υποβάλετε ηλεκτρονικά (online) 

την αίτησή σας, οι συστατικές επιστολές μπορούν και αυτές να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

απευθείας από τα πρόσωπα που θα συμφωνήσουν να σας δώσουν συστατική επιστολή. 

 Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να φαίνονται η εκπαίδευση σας, η ακαδημαϊκή και ερευνητική σας πείρα, 

δημοσιεύσεις, βραβεία, κ.λ.π. 

 Όλα τα επιπρόσθετα στοιχεία και διπλώματα στα οποία αναφέρεστε σε αυτή την αίτηση. 

 
Ενημέρωση για Κύπριους και Ελλαδίτες Μεταπτυχιακούς Φοιτητές:  

 

Για ενημέρωσή σας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί Φοιτητική Εστία.  Η Φοιτητική Εστία, βρίσκεται στην 
Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή Αθαλάσσας και αποτελείται από 12 κτήρια, συνολικής χωρητικότητας 208 μονόκλινων 

δωματίων. Η υποβολή αιτήσεων διαμονής στη Φοιτητική Εστία γίνεται κάθε χρόνο για μεν τους προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές παλαιών ετών το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου, για δε τους πρωτοετείς 
προπτυχιακούς της 1ης κατανομής και υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές τον Ιούλιο, εντός 5 ημερών μετά την 

ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων. Για τους Ελλαδίτες και υποψήφιους 

Ελλαδίτες της Διασποράς πρωτοετείς φοιτητές η υποβολή αιτήσεων γίνεται τον Αύγουστο. Για περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Στέγασης μέσω email: housing@ucy.ac.cy  και τηλεφωνικώς 
στο 22894037/4045. 

 
Σημείωση:  Η έγκαιρη κατάθεση της αίτησης και όλων των συνοδευτικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων και των 

συστατικών επιστολών) εναπόκειται στον υποψήφιο. Τα Τμήματα ΔΕΝ αξιολογούν ελλιπείς αιτήσεις. 

 

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 
Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Τμήμα ……………………………… (να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο) 

Ταχ. Θυρίδα 20537 

1678 Λευκωσία 

ΚΥΠΡΟΣ 

 

http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/applications-forms
mailto:housing@ucy.ac.cy


 

 

 

 
 

 
                        

            Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές 
 

 

ΈΤΟΣ / ΕΞΑΜΗΝΟ:    Χειμερινό Εξάμηνο, 20    Εαρινό Εξάμηνο, 20   

ΤΜΗΜΑ:   

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:    Μάστερ        Διδακτορικό 

ΕΙΔΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:     Πλήρης         Μερική 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ:  

 

 
Συμπληρώστε τον κωδικό του προγράμματος, στο οποίο επιθυμείτε να φοιτήσετε 
(Επισυνάπτεται ο σχετικός αναλυτικός πίνακας) 
 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

                      

 Όνομα  Όνομα Πατρός  Επώνυμο  

   Άρρεν   Θήλυ                

 Φύλο  Ημερομηνία Γεννήσεως  Τόπος Γεννήσεως  

                      

 Υπηκοότητα  Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας  Αρ. Διαβατηρίου  

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

        

 Οδός  

                      

 Πόλη  Τ.Τ.  Χώρα  

                 

 Αρ. Τηλεφώνου Οικίας  Αρ. Κινητού Τηλεφώνου  Αρ. Τηλεομοιοτύπου  

          

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο    

 

 

 

Έχετε φοιτήσει ή υποβάλει αίτηση σε άλλο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου;     Ναι               Όχι 

Αν Ναι δηλώστε πρόγραμμα Σπουδών _______________________________________     (βλέπε πίνακα) 



 

 

 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(Πανεπιστήμια ή Κολέγια κατά χρονολογική σειρά και πτυχίο που αποκτήσατε. Επισυνάψετε πιστοποιημένα αντίγραφα 
αναλυτικής βαθμολογίας και Πτυχίων) 

 

 Διάρκεια  

Πανεπιστήμιο / Κολέγιο  Τίτλος / Πτυχίο  

Σταθμικός  

Μέσος 

Όρος 

 

 

Από 

(Μήνας/Έτος) 
 Μέχρι 

(Μήνας/Έτος) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

 

 

4. ΆΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
(π.χ.. GCE/IGCE, GMAT, TOEFL, IELTS).  Πιστά αντίγραφα των εξετάσεων πρέπει να επισυναφθούν. 

 Εξέταση  Επίπεδο  Αποτέλεσμα  Ημερομηνία  

                             

                             

                             

                             

                             

         

 

 

 

5. ΓΛΩΣΣΕΣ 
(Το επίπεδο προσδιορίζεται με 1, 2, 3 ή 4 με τις ακόλουθες ερμηνείες: 1: Εξαιρετικό,2: Πολύ Καλό, 3: Καλό, 4: Μέτριο) 

 
Γλώσσα 

    Επίπεδο  

  Ανάγνωση  Γραφής  Ομιλία  

 Ελληνικά                       

 Αγγλικά                       

                             

                             

         



 

 

 

 

6. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ  
(Αναφέρετε, εφόσον υπάρχουν, τις πιο πρόσφατες συναφείς απασχολήσεις σας στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει και κατά 

δεύτερο λόγο σε άλλα αντικείμενα) 

 Όνομα Εργοδότη / Εταιρίας  Ημερομηνία  
Θέση / Τίτλος  Καθήκοντα  

Από  Μέχρι 

                                    

                                    

                                    

                                    

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

(Αναφέρετε τυχόν εμπειρίες στη διεξαγωγή έρευνας) 

        

8. ΣΥΝΤΟΜΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ  

Περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να ενταχθείτε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος, καθώς και 
τα ενδιαφέροντα σας, σχέδια για το μέλλον, κλπ. (Μέχρι δύο σελίδες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστό φύλλο 

χαρτιού.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

   

 

 

 

10. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΒΡΑΒΕΙΑ 

(κυρίως σε σχέση προς το αντικείμενο του ενδιαφέροντος σας) 

   

 
 

11. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

(Οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες πιστεύετε ότι πρέπει να γνωρίζει η επιτροπή αξιολόγησης. ) 

   

 



 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

 

(α)  Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση είναι αληθείς και ακριβείς.  

Σε περίπτωση που μου προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, δηλώνω ότι αποδέχομαι 

τους Κανόνες και Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

(β) Με την παρούσα δήλωση, παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, όπως τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/την ιδία, να τυγχάνουν 

αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν. 138(Ι)/2001 όπως ισχύει, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

που είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 

   Έχω ενημερωθεί ότι τα σχετικά αρχεία θα τηρούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το σκοπό πιθανής 

αποδοχής μου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και ότι αποδέκτες των δεδομένων θα είναι η  

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και το προσωπικό των Σχολών και Τμημάτων 

(Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι Τμημάτων, Γραμματείς). 

 

Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και 

θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν. 138(Ι)/2001. Έχω πληροφορηθεί ότι έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, 

πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 138(Ι)/2001, για τα οποία μπορώ να 

απευθυνθώ στον υπεύθυνο επεξεργασίας (Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας). 

 

Έχω ενημερωθεί επίσης ότι τα στοιχεία μου θα παραμείνουν στο αρχείο του Πανεπιστημίου Κύπρου για 

χρονικό διάστημα ενός έτους από την υποβολή της αίτησης μου. 

 

Αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι ότι η αίτησή μου για εισδοχή μου σε πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού 

επιπέδου δεν δεσμεύει το Πανεπιστήμιο Κύπρου καθοιονδήποτε τρόπο όσον αφορά την αποδοχή της ή μη. 

    
      

 

 Υπογραφή Υποψηφίου  Ημερομηνία 

 

 

 

 

12. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

(Δώστε ονόματα και διευθύνσεις δύο τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από τους οποίους θα 

ζητήσετε να στείλουν Συστατικές Επιστολές.) 

 Όνομα:         Όνομα:         

 Ίδρυμα:         Ίδρυμα:         

 Θέση:         Θέση:         

 Διεύθυνση:         Διεύθυνση:         

                   

 Τηλ:         Τηλ:         

 Email:         Email:         

         



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

 Ημερ. Λήψης Αίτησης στο Τμήμα:         

 Υπογραφή:          

 Απόφαση Τμήματος:    Ναι    Όχι  

 Επιπρόσθετες Πληροφορίες:  

        

          

 Υπογραφή  Ημερομηνία 

 

 



 

 

      

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΜΑΣΤΕΡ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑNNER 

ΕΠΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ  (PhD/M.A.) ΜΠΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ   (PhD/M.A.) ΑΝΠΔ 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (PhD) ΜΓΛΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  (PhD/M.A.) ΕΚΔΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  /  ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   (PhD/M.A.) ΜΔΠΕ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  /  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   (PhD/M.A.) ΜΕΚΤ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  /  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (PhD/M.A.) ΜΘΦΕ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  /  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ (PhD/M.A.) ΜΘΡΠ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  /  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (PhD/M.A.) ΜΚΝΕ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  /  ΝΗΠΙΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ  (PhD/M.A.) ΜΝΠΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  /  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (PhD/M.A.) ΜΠΦΑ 

ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ   (PhD/M.A.) ΜΦΥΕ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  (M.A.) ΜΔΜΜ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  (M.A.) ΜΔΓΜ 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    (PhD / M.A.) ΜΕΕΚ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ (PhD/M.A.) ΜΣΠΦ 

ΨΥΧ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  (M.A.) ΜΕΣΨ 

ΓΝΩΣΤΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (M.A.) ΜΓΕΨ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ   (PhD) ΜΚΛΨ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  (M.A.) ΜΚΑΨ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (PhD) ΜΨΥΧ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (Μ.Α) 
ΜΔΨΥ 

ΚΠΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ   (M.A.) ΜΚΠΘ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ   (PhD) ΜΚΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  (PhD) ΜΠΟΛ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ    (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις)         (Μ.Α.) ΜΔΣΧ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ    (κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική)     (Μ.Α.) ΜΕΥΠ 

ΑΓΓ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (Μ.Α) ΑΘΕΓ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  (PhD/M.A.) ΑΓΛΩ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (PhD) ΜΜΦΣ 

ΓΑΛ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ      (PhD) ΜΓΑΛ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ   (PhD/M.A.) ΜΤΟΥ 

ΜΑΣ 

ΚΑΘΑΡΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (PhD/M.Sc.) ΜΑΘΚ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (PhD/M.Sc.) ΜΑΘΕ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ    (M.Sc.) ΜΕΣΤ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (PhD) ΜΑΘΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ POITIERS ΓΑΛΛΙΑΣ)  (M.Sc.) ΜΜΑΘ 

ΕΠΛ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  (Ph.D) ΜΕΠΛ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ( M.Sc.) ΜΕΠΠ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (M.Sc.) ΜΔΥΠ 

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ    (M.Sc.) ΜΕΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣΤΕΡ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (M.Sc.) ΜΕΠΤ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (συνεργασία με ΤΕΠΑΚ) (Μ.Sc.) ΜΣΑΗ 

ΦΥΣ 
ΦΥΣΙΚΗ    (PhD/ M.Sc.) ΜΦΥΣ 

ΜΑΣΤΕΡ ΣΕ ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ   (M.Sc.)  ΜΑΦΥ 

ΧΗΜ ΧΗΜΕΙΑ   (PhD/ M.Sc.) ΜΧΗΜ 

ΒΙΟ    

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ   (PhD/ M.Sc.) ΜΒΙΕ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ  (PhD/ M.Sc.) ΜΒΟΙ 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ KAI ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ  (M.Sc.) ΜΒΙΒ 

ΛΟΧ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   (PhD/ M.Sc.) ΜΧΡΗ 

ΔΕΔΔ/ΛΟΧ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ( ΜΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΜΒΑΕ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ( (ΜΒΑ ΑΓΓΛΙΚΟ) ΜΒΑΑ 

ΟΙΚ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ    (στην αγγλική γλώσσα)  (M.Sc.) ΜΟΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  (PhD) ΜΟΙΚ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  (M.Sc.) ΜΝΧΡ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΧ-ΟΙΚ FINANCIAL ECONOMICS   (στην αγγλική γλώσσα)   (M.Sc.) ΜΔΟΙ 

ΒΝΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ   (PhD/ M.A.) ΜΝΦΙ 

ΙΣΑ 

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ   (PhD/M.A.) ΜΑΙΣ 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  (PhD/ M.A.) ΜΝΣΙ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ    (PhD/ M.A.) ΜΕΑΡ 

ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ (Μ.Α.) ΜΧΥΑ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ   ΒΝΕ – ΙΣΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ     (PhD/ M.A.) ΜΒΒΙ 

ΚΛΑΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ       (PhD/ M.A.) ΜΚΦΙ 

ΑΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (PhD) ΜΑΡΙ 

ΔΙΑΤΜΗΜ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (M.Eng.) ΜΕΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (M.Sc.) ΜΕΕΤ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ (στην ελληνική γλώσσα) (M.Eng.) ΜΠΕΕ 
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