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ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Σύμφωνα με τους περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες 

του Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2017 και 2018 

 

Α. Γενικά 
Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης καταρτίστηκε από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
σύμφωνα με το Άρθρο 7 των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του 
Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2017 και 2018 [Ν.184(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε από 
Ν.156(Ι)/2018], ο οποίος έχει ως σκοπό την ενίσχυση των Αρχών της Διαφάνειας και 
της Λογοδοσίας στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, δημιουργώντας έτσι στις 
Αρχές την υποχρέωση για κατηγοριοποίηση και δημοσίευση πληροφοριών, ώστε να 
μη χρειάζεται η υποβολή αιτήματος για τη λήψη τους από τους πολίτες. 

 

Β. Γενικές Πληροφορίες  
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ιδρύθηκε το 2002 σύμφωνα με τον Νόμο 
Ν.234(Ι)/2002 της Κυπριακής Δημοκρατίας ως δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
με έδρα τη Λευκωσία.  

Το ΑΠΚΥ είναι ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Υιοθετώντας και 
εφαρμόζοντας την ευέλικτη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, πέτυχε να χαράξει νέες προοπτικές στις πανεπιστημιακές σπουδές και 
τη διά βίου μάθηση. 

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το ιστορικό, το όραμα και τις αξίες του 
Πανεπιστημίου, αλλά και γενικές πληροφορίες που αφορούν την σύσταση και 
λειτουργία του Πανεπιστημίου, βρίσκονται αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα 
www.ouc.ac.cy κάτω από την επικεφαλίδα «Το Πανεπιστήμιο».  

Πληροφορίες αναφορικά με τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από την 
επικεφαλίδα «Επικοινωνία».  

Νέα και εκδηλώσεις του ΑΠΚΥ δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου αλλά και κάτω από την επικεφαλίδα «Νέα/Εκδηλώσεις». 

 

Β.1. Οργανωτική Δομή 
Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 το ΑΠΚΥ λειτουργεί ως αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο 
πανεπιστήμιο με ανώτατα όργανα διοίκησης το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο. Το 
Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή 

http://www.ouc.ac.cy/
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/governance/council
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/governance/senate
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τρέχοντα θέματα. Οι Διοικητικές Μονάδες που απαρτίζουν τη Διοικητική Δομή του 
ΑΠΚΥ συνδράμουν επιτελικά στην αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος.  

Περισσότερες πληροφορίες για την Οργανωτική Δομή του Πανεπιστημίου, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των ανώτατων οργάνων διοίκησης και των 
Επιτροπών τους, τα μέλη τους, τις διοικητικές μονάδες και γραφεία του Πανεπιστημίου 
είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από την επικεφαλίδα «Το 
Πανεπιστήμιο» και στα αντίστοιχα τμήματα. 

 

Β.2. Προσωπικό 
Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από το Διοικητικό και Ακαδημαϊκό 
προσωπικό. Το Ακαδημαϊκό προσωπικό διαχωρίζεται στο Διδακτικό Ερευνητικό 
Προσωπικό (ΔΕΠ) και στο Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ). 

Πληροφορίες για το προσωπικό του Πανεπιστημίου (κατάλογος προσωπικού), καθώς 
και στοιχεία επικοινωνίας του, υπάρχουν δημοσιευμένα στον ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου κάτω από την επικεφαλίδα «Προσωπικό». 

Οι θέσεις εργασίας στο ΑΠΚΥ και σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από 
τις επικεφαλίδες «Θέσεις Εργασίας» και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να 
δημοσιευτούν και σε εφημερίδες του εγχώριου τύπου. 

Για τη Διαδικασία Προσλήψεων και Διαδικασία Αξιολογήσεων Διοικητικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου έχει υιοθετηθεί η διαδικασία του Πανεπιστημίου 
Κύπρου που υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του, στο www.ucy.ac.cy. 

 

Γ. Στρατηγική Ανάπτυξης του Οργανισμού 
Η στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου παρουσιάζει το όραμα, τους στόχους και 
τις αναπτυξιακές δράσεις του ΑΠΚΥ για την τετραετία. Ο στρατηγικός αυτός 
σχεδιασμός αποτελεί την πυξίδα του Πανεπιστημίου που δίνει τη δυνατότητα στη 
Διοίκησή του να μετατρέψει τις φιλοδοξίες σε εφικτά και συνετά βήματα ανάπτυξης, να 
αξιολογεί την κάθε φάση της πορείας του και να προγραμματίζει νέες πρωτοβουλίες 
και δράσεις. 

Ενημερωτικό υλικό για τη στρατηγική του ΑΠΚΥ, τον σχεδιασμό της στρατηγικής 
ανάπτυξης και φάσεις υλοποίησης δημοσιεύεται στην έκδοση «Στρατηγική ανάπτυξη» 
του Πανεπιστημίου στον ιστότοπο κάτω από την επικεφαλίδα «Εκδόσεις/Περιοδικές 
Εκδόσεις». 

 

Δ. Νομοθεσία, ΚΔΠ και Κανονισμοί  
Η λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου εμπίπτει στον Νόμο που προνοεί για την 
Ίδρυση και Λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου [Ν. 234(Ι)/2002]. 
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Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τροποποιήσεις 
και κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΚΔΠ) μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του 
Οργανισμού κάτω από την επικεφαλίδα «Νομοθεσία - Κανονισμοί ΑΠΚΥ».   

Οι εσωτερικοί Κανονισμοί του Πανεπιστημίου είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου κάτω από την επικεφαλίδα «Νομοθεσία/Κανονισμοί ΑΠΚΥ» και 
«Κανόνες Φοίτησης». 

 

Ε. Λήψη Αποφάσεων 
Το Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου, αρμόδιο για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του 
Πανεπιστημίου, ενώ έχει τη γενική εποπτεία όλων των θεμάτων του. 

Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την 
ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου στους τομείς της διδασκαλίας και 
της έρευνας. 

Ο Πρύτανης προΐσταται του Πανεπιστημίου, το εκπροσωπεί και το διευθύνει, έχει την 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και μεριμνά για την εκτέλεση 
αποφάσεων του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και των αντίστοιχων Επιτροπών τους, 
όπως επίσης και του Πρυτανικού Συμβουλίου. Το έργο του Πρύτανη συνεπικουρείται 
από τον Αντιπρύτανη. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή 
τρέχοντα θέματα και οι οποίες του παρέχονται από: 

(α) Τη Σύγκλητο κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, ή 

(β) Το Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου. 

Πληροφορίες αναφορικά με τη διοίκηση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 
Πανεπιστημίου είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από την 
επικεφαλίδα «Πανεπιστήμιο» αλλά και στα επιμέρους τμήματα. 

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων απορρέουν από τη σχετική Νομοθεσία που διέπει 
τo Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τους Κανονισμούς και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, 
όπως είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου και από τους Όρους 
Εντολής των Επιτροπών οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν γραπτού αιτήματος. 

Οι διαδικασίες όσον αφορά εκλογές (Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα, 
Αναπληρωτή Κοσμήτορα, Εκπροσώπων των Σχολών στη Σύγκλητο κ.ά.), ανελίξεις 
μελών ΔΕΠ, αξιολόγηση και κατάταξη υποψήφιων μελών ΣΕΠ καταγράφονται 
αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς και Εσωτερικούς Κανονισμούς, όπως αυτοί 
δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου. 

 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/governance/rector
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/governance/rector-council
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/governance/rector
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Στ. Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
Στ.1. Σπουδές στο ΑΠΚΥ 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει προγράμματα σπουδών ως 
ακολούθως:  

- Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
- Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
- Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών 
- Προγράμματα Κατάρτισης 
- Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες 
- Πρόγραμμα για τον Απόδημο Ελληνισμό 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, τη 
διάρθρωση και τις θεματικές τους ενότητες, το προσωπικό και στοιχεία επικοινωνίας 
τους, το κόστος φοίτησης, όπως επίσης και οι προϋποθέσεις εισδοχής και/ή 
υποτροφιών είναι δημοσιευμένες στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από τις 
επικεφαλίδες «Σπουδές» και «Υποψήφιοι Φοιτητές». 

Πληροφορίες για εξετάσεις, κανόνες φοίτησης και υπηρεσίες του Γραφείου 
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης για φοιτητές υπάρχουν διαθέσιμες στον 
ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από την επικεφαλίδα «Φοιτητές». 

Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου δημοσιεύονται και εκδόσεις του Πανεπιστημίου, 
όπως Προγράμματα σπουδών, eFlyers Σχολών, Οδηγοί Σπουδών και Ενημερωτικά 
Βιβλιάρια κάτω από την επικεφαλίδα «Εκδόσεις». 

 

Στ.2. Γραφείο Αποφοίτων 
Το Γραφείο Αποφοίτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλλει στη 
δημιουργία και ενίσχυση των σχέσεων της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Γραφείο έχει ως στόχο να ενισχύσει τις σχέσεις και τους 
δεσμούς αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των 
αποφοίτων του. Αποστολή του Γραφείου είναι η προώθηση της συμμετοχής των 
αποφοίτων στην πανεπιστημιακή κοινότητα και η ενθάρρυνση της διατήρησης της διά 
βίου σχέσης με το ΑΠΚΥ. 

Πληροφορίες που αφορούν το Γραφείο Αποφοίτων του ΑΠΚΥ, την έκδοση κάρτας 
αποφοίτων και το πακέτο προνομίων υπάρχουν διαθέσιμες στον ιστότοπο κάτω από 
την επικεφαλίδα «Απόφοιτοι». 

 

Στ.3. Γραφείο Διασύνδεσης 
Από τo 2016 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εμπλέκεται στην υλοποίηση του Έργου 
«Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας». Το Έργο 
χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, μέσω του 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/programmes/bachelor
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/programmes/master
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/programmes/doctoral
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/katartisi
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/diaviou/diaviou-aftoteleis
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/diaviou/diaviou-pex
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Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική 
Συνοχή 2014 – 2020». 

Πληροφορίες για το Γραφείο Διασύνδεσης και τις υπηρεσίες του προς Φοιτητές και 
Επιχειρήσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από την 
επικεφαλίδα «Γραφείο Διασύνδεσης». 

 

Στ.4. Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης  
Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 
Οκτώβριο του 2019 με σκοπό την ψυχική στήριξη και ενδυνάμωση των 
φοιτητών/φοιτητριών, ανεξαρτήτως προγράμματος και επιπέδου σπουδών 
προφέροντας υπηρεσίες όπως Ατομική Συμβουλευτική, Σεμινάρια, Βιωματικά 
Εργαστήρια και ενημερωτικό υλικό. 

Για τις υπηρεσίες του Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης  του ΑΠΚΥ 
οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από την 
επικεφαλίδα «Γραφείο Συμβουλευτικής». 

 

Στ.5. Βιβλιοθήκη 
Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ουσιαστικά αποτελεί μια 
ηλεκτρονική – ως προς τη λειτουργία της – αλλά και υβριδική – ως προς το 
περιεχόμενο – Βιβλιοθήκη, αφού περιλαμβάνει στις συλλογές της σχετικά μικρό 
αριθμό έντυπου υλικού, αλλά πλούσιο ψηφιακό υλικό. 

Γενικές πληροφορίες για το όραμα και την αποστολή της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ, τις 
Συμβατικές και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της, τις πηγές πληροφόρησης και 
συνεργασίες της καθώς επίσης και για αιτήσεις/έντυπα που αφορούν στη Βιβλιοθήκη, 
υπάρχουν διαθέσιμες στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από την επικεφαλίδα 
«Βιβλιοθήκη». 

 

Στ.6. Διεθνείς Σχέσεις και Προγράμματα Κινητικότητας Erasmus+ 
Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 
η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η αναβάθμιση της παρουσίας του στο διεθνές 
ακαδημαϊκό γίγνεσθαι.  

Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου, στην επικεφαλίδα «Διεθνείς Σχέσεις», παρέχονται 
πληροφορίες για τις διεθνείς δράσεις και συνεργασίες του ΑΠΚΥ, τους διεθνείς 
οργανισμούς και τα πανεπιστημιακά δίκτυα στα οποία συμμετέχει ενεργά. Παρέχεται 
επίσης πληροφόρηση και αιτήσεις για το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. 

Ενημερωτικοί Οδηγοί για τα προγράμματα Erasmus+ δημοσιεύονται στις Περιοδικές 
εκδόσεις στον Ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από την επικεφαλίδα «Εκδόσεις». 
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Στ.7. Έρευνα 
Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς λειτουργίας ενός Πανεπιστημίου είναι η 
έρευνα. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΚΥ, επιδιώκουν την ανάπτυξη 
της έρευνας για την εκπλήρωση του πρωτοποριακού ρόλου του Πανεπιστημίου, στο 
πλαίσιο της σύγχρονης επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης, παράλληλα με την 
καλλιέργεια του πολιτισμού και του ανθρωπισμού, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη 
της Κυπριακής κοινωνίας. 

Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από την επικεφαλίδα «Έρευνα» θα βρείτε 
πληροφορίες που αφορούν τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), την Επιτροπή και τη Μονάδα Έρευνας, τη 
διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, τα τρέχοντα/ολοκληρωμένα εσωτερικά 
και εξωτερικά ερευνητικά έργα των μελών του Πανεπιστημίου, έντυπα υποβολής 
Ερευνητικής Δραστηριότητας, καθώς επίσης και γενικές πληροφορίες για θέματα 
έρευνας, όπως Κανόνες Λειτουργίας και Ερευνητική Πολιτική. 

Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου κάτω από την επικεφαλίδα «Εκδόσεις» 
δημοσιεύονται Περιοδικές Εκδόσεις με τίτλο «Οι εμπειρογνώμονες του ΑΠΚΥ» για την 
ερευνητική δραστηριότητα στο ΑΠΚΥ. 

 

Στ.8. Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης 
Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass αποτελεί κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο 
διδασκαλίας και μάθησης. Στηρίζεται στη λογική της προσομοίωσης των συνθηκών 
μιας παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας. Χρησιμοποιούνται τα πλέον σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα της ψηφιακής εποχής και αξιοποιούνται νέες παιδαγωγικές τεχνικές. 

Πληροφορίες και πρόσβαση στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης γίνεται από τον 
ιστότοπο https://eclass.ouc.ac.cy/login/index.php 

 

Ζ. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  
Η Διοίκηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως βασική αρχή την 
ορθολογιστική διαχείριση των οικονομικών πόρων του, ώστε να διασφαλίζει την 
εύρυθμη και σύννομη λειτουργία και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και 
δράσεων του Πανεπιστημίου. Οι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν την αναπτυξιακή 
πορεία του Πανεπιστημίου από το πρώτο έτος λειτουργίας (2006) έως σήμερα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες της χώρας, με δεδομένο ότι το ΑΠΚΥ 
ως δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα λαμβάνει κρατική χορηγία. Η εξασφάλιση 
ολοένα και μεγαλύτερης εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικά και άλλα έργα 
είναι προτεραιότητα του Πανεπιστημίου. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και διαχείριση των οικονομικών πόρων του 
Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβάνονται στον Ετήσιο Προϋπολογισμό, ο οποίος 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, 
δημοσιεύονται σχετικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Πανεπιστημίου στην ετήσια 
έκθεση Πεπραγμένων του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου κάτω από την επικεφαλίδα «Εκδόσεις». 

https://eclass.ouc.ac.cy/login/index.php
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Για δημόσιες συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα 
όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προκήρυξη ανάθεσης με τα στοιχεία επικοινωνίας 
του Ανάδοχου Οικονομικού Φορέα δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης 
Συμβάσεων (eProcurement) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Για δημόσιες συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων ισούται ή υπερβαίνει τα 
κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προκήρυξη ανάθεσης δημοσιεύεται 
επιπρόσθετα και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED). 

 

Η. Πολιτικές και Διαδικασίες 
Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει αρκετές πολιτικές και διαδικασίες για την εσωτερική 
διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο προσωπικό του.  

Το Πανεπιστήμιο δημοσιεύει στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου την Πολιτική 
Απορρήτου, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας του 
ΑΠΚΥ. 

 

Θ. Λίστες και Μητρώα 
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί, επικαιροποιεί και δημοσιεύει διάφορα Μητρώα και Λίστες 
που προκύπτουν από τη δράση και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν αναρτημένες στον ιστότοπο του 
Πανεπιστημίου στα αντίστοιχα τμήματα. Σύνδεσμοι του ιστότοπου του Πανεπιστημίου 
για επιμέρους Λίστες και Μητρώα παρατίθενται στην πιο κάτω παράγραφο. 

 

Ι. Πληροφορίες προς Δημοσίευση 
A/A Περιγραφή  Κατηγορία  Μέσο Δημοσίευσης Τέλος  
1 Γενικές Πληροφορίες Γενικές 

Πληροφορίες 
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4 

Δωρεάν 

2 Όραμα, Αποστολή 
και Αξίες ΑΠΚΥ 

Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/vision 

Δωρεάν 

3 Στοιχεία επικοινωνίας 
του ΑΠΚΥ 

Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
contact-top 

Δωρεάν 

4 Νέα/Εκδηλώσεις/ 
Ανακοινώσεις 

Ενημερωτικό Υλικό https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
news-events-menu-2 
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
news-events-menu-2/nea 

Δωρεάν 

5 Οργανωτική Δομή Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4 
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/governance 

Δωρεάν 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/vision
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/vision
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/contact-top
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/contact-top
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/news-events-menu-2
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/news-events-menu-2
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/news-events-menu-2/nea
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/news-events-menu-2/nea
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/governance
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/governance
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https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/administrative-
services 

6 Προσωπικό του 
ΑΠΚΥ 

Κατάλογος 
Προσωπικού 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/personnel 

Δωρεάν 

7 Θέσεις Εργασίας Ενημερωτικό Υλικό https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/oucvacancies 
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
news-events-menu-2 

Δωρεάν 

8 Προγράμματα 
Σπουδών και 
Υποτροφίες 

Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
studies 
 
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
prospective 
 

Δωρεάν 

9 Πληροφορίες για 
τους Φοιτητές 

Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
students 

Δωρεάν 

10 Γραφείο Αποφοίτων Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/alumni 

Δωρεάν 

11 Γραφείο 
Διασύνδεσης 

Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/liaison-office 

Δωρεάν 

12 Γραφείο 
Συμβουλευτικής και 
Ψυχολογικής 
Στήριξης 

Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
students/councelling-office 

Δωρεάν 

13 Υπηρεσίες 
Βιβλιοθήκης 

Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
library 

Δωρεάν 

14 Διεθνείς Σχέσεις και 
Προγράμματα 
Κινητικότητας 
Erasmus+ 

Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/international-
relations 

Δωρεάν 

15 Συγκεντρωτικός 
κατάλογος με τις 
συμφωνίες 
συνεργασίας του 
ΑΠΚΥ 

Μητρώα / Λίστες https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/international-
relations/local-inter-relations 

Δωρεάν 

16 Συγκεντρωτικός 
κατάλογος με τα 
πρωτόκολλα 
συνεργασίας του 
ΑΠΚΥ 

Μητρώα / Λίστες https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/international-
relations/local-inter-relations 

Δωρεάν 

17 Λίστα υπογραφής 
διαπανεπιστημιακών 
συμφωνιών 
Erasmus+ 

Μητρώα / Λίστες https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/international-
relations/erasmusplus/erasmusplus
-intmobility 

Δωρεάν 

18 Πληροφορίες για την 
Έρευνα στο ΑΠΚΥ  

Γενικές 
Πληροφορίες 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
research 
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
ekdoseis 

Δωρεάν 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/administrative-services
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/administrative-services
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/administrative-services
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/personnel
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/personnel
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/oucvacancies
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/oucvacancies
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/news-events-menu-2
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/news-events-menu-2
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/prospective
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/prospective
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/students
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/students
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/alumni
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/alumni
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/liaison-office
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/liaison-office
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/students/councelling-office
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/students/councelling-office
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/library
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/library
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations/local-inter-relations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations/local-inter-relations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations/local-inter-relations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations/local-inter-relations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations/local-inter-relations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations/local-inter-relations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations/erasmusplus/erasmusplus-intmobility
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations/erasmusplus/erasmusplus-intmobility
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations/erasmusplus/erasmusplus-intmobility
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/international-relations/erasmusplus/erasmusplus-intmobility
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/ekdoseis
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/ekdoseis
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19 Λίστες Εσωτερικών 
και Εξωτερικών 
Ερευνητικών έργων 

Μητρώα / Λίστες https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
research/research-
projects/research-inprojects 
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
research/research-
projects/research-outprojects 

Δωρεάν 

20 Πλατφόρμα 
Τηλεκπαίδευσης 

Γενικές 
Πληροφορίες 

https://eclass.ouc.ac.cy/login/index.
php 

Δωρεάν 

21 Στρατηγική του 
ΑΠΚΥ 

Ενημερωτικό Υλικό https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
ekdoseis 

Δωρεάν 

22 Νομοθεσία, ΚΔΠ Νομοθεσία https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/regulations 

Δωρεάν 

23 Εσωτερικοί 
Κανονισμοί 

Εσωτερική 
Διακυβέρνηση 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
the-university-4/regulations 

Δωρεάν 

24 Πολιτικές και 
Διαδικασίες 

Εσωτερική 
Διακυβέρνηση 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
data-policy 
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
copyright-policy 
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
cookies-policy 
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
research/research-rules/research-
policies 

Δωρεάν 

25 Ετήσιες Εκδόσεις 
ΑΠΚΥ 

Ενημερωτικό Υλικό https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
ekdoseis 

Δωρεάν 

26 Χρηματοοικονομικά 
Στοιχεία του ΑΠΚΥ 

Χρηματοοικονομικά 
Στοιχεία 

Ετήσιος Προϋπολογισμός – 
Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

Δωρεάν 

27 Διαδικασία 
Προσλήψεων 

Εσωτερική 
Διακυβέρνηση 

http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb
/1.1.html 

Δωρεάν 

28 Διαδικασία 
Αξιολογήσεων 
Διοικητικού 
Προσωπικού 

Εσωτερική 
Διακυβέρνηση 

http://ucy.ac.cy/hr/documents/grafe
io_Ypostirixis_axiologisewn/kanon
es_new.pdf 

Δωρεάν 

29 Πολιτική Απορρήτου 
ΑΠΚΥ 

Νομοθεσία https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
data-policy 

Δωρεάν 

30 Πνευματική Ιδοκτησία Νομοθεσία https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
copyright-policy 

Δωρεάν 

31 Πολιτική Cookies Νομοθεσία https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/
cookies-policy 

Δωρεάν 

 

ΙΑ. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 
Το Πανεπιστήμιο παρέχει πληροφορίες, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία, μέσω 
αιτήματος στα ακόλουθα θέματα: 

- Όροι Εντολής Επιτροπών με γραπτό αίτημα στη Γραμματεία της εκάστοτε 
Επιτροπής 

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-projects/research-inprojects
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-projects/research-inprojects
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-projects/research-inprojects
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-projects/research-outprojects
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-projects/research-outprojects
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-projects/research-outprojects
https://eclass.ouc.ac.cy/login/index.php
https://eclass.ouc.ac.cy/login/index.php
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/ekdoseis
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/ekdoseis
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/regulations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/regulations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/regulations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/regulations
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/data-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/data-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/copyright-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/copyright-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/cookies-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/cookies-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-rules/research-policies
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-rules/research-policies
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-rules/research-policies
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/ekdoseis
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/ekdoseis
http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb/1.1.html
http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb/1.1.html
http://ucy.ac.cy/hr/documents/grafeio_Ypostirixis_axiologisewn/kanones_new.pdf
http://ucy.ac.cy/hr/documents/grafeio_Ypostirixis_axiologisewn/kanones_new.pdf
http://ucy.ac.cy/hr/documents/grafeio_Ypostirixis_axiologisewn/kanones_new.pdf
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/data-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/data-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/copyright-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/copyright-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/cookies-policy
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/cookies-policy
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- Πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπών/Σωμάτων/Σχολών με γραπτό αίτημα στην 
αντίστοιχη Γραμματεία. 

 

ΙΒ. Πληροφορίες που δε δημοσιεύονται 
Το ΑΠΚΥ έχει τη δυνατότητα να μη δημοσιεύσει πληροφορίες εάν η αποκάλυψη των 
πληροφοριών αυτών: 

(α) Ρυθμίζεται δυνάμει οποιασδήποτε άλλης ειδικής νομοθεσίας περί πρόσβασης 
σε πληροφορίες, 

(β) Δεν είναι συμβατή με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ή 

(γ) Θα συνιστούσε ή θα τιμωρείτο ως αδίκημα περιφρόνησης δικαστηρίου. 

Παράλληλα, οι πιο κάτω κατηγορίες πληροφοριών εμπίπτουν στις απόλυτες 
εξαιρέσεις των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου 
Τομέα Νόμων του 2017 και 2018 [Ν.184(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν.156(Ι)/2018] και δεν παρέχονται με οποιοδήποτε τρόπο ούτε μπορούν να 
δημοσιοποιηθούν: 

(α) Πληροφορίες στις οποίες ο αιτητής έχει πρόσβαση μέσω άλλων μεθόδων, 
όπως προβλέπεται στο Άρθρo 20 

(β) Πληροφορίες που σχετίζονται με ή παρέχονται από σώματα ασφαλείας, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 22 

(γ) Πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε δικαστικά αρχεία, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 29 

(δ) Κοινοβουλευτικές πληροφορίες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31, και 

(ε) Πληροφορίες που δόθηκαν υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 34. 

 

ΙΓ. Έγκριση και Αναθεώρηση Σχεδίου Δημοσίευσης 
Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης ετοιμάστηκε από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
εγκρίθηκε από την Επίτροπο Πληροφοριών στις 9 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Άρθρου 38 των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του 
Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2017 και 2018 [Ν.184(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε]. Θα 
αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε προκύψει σχετική ανάγκη. 

Το Σχέδιο Δημοσίευσης απευθύνεται στους πολίτες και έχει ως σκοπό την παροχή 
των πληροφοριών που κατέχει και διαχειρίζεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για 
οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή δεδομένα που δεν αναφέρονται στο παρόν 
Σχέδιο μπορείτε να αποστείλετε η-μήνυμα στο events@ouc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε 
στο 22411733. Στις περιπτώσεις που απαιτείται καταβολή τέλους για την παροχή της 
πληροφορίας θα ενημερωθείτε αναλόγως, προτού προχωρήσει το αίτημά σας. 
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