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Η  Ο μά δ α  μα ς !

Μαριάννα Φοινίκεττου
Τηλεφωνήτρια

Δημήτρης Φωτίου
Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός

Έλενα Γρηγορίου
Προϊσταμένη

Μαρία Αρχαίου
Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός

Χριστιάνα Γεωργίου
Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός

Φρόσω Ισμαήλ
Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός

Χριστίνα Καλαϊτζή
Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός

Ερασμία Κυρίλλου
Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός

Χρυστάλλα Μαραθεύτη
Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός

Γιώργος Πέτρου
Λειτουργός

Αθηνά Σκοταρά
Λειτουργός

Νεόφυτος Τσίγγης
Τηλεφωνητής

Στάλω Φαλά
Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός

Γεωργία Αργυρού
Βοηθός  Λειτουργός

Κατερίνα Χρίστου
Λειτουργός

Άριστος Παπαονησιφόρου
Λειτουργός



Εγγραφές σε Θ.Ε.
Η υποστήριξη της διαδικασίας ηλεκτρονικών 
εγγραφών των φοιτητών/-τριών μας σε 
Θεματικές Ενότητες, αποτελεί για την ΥΣΦΜ 
μια από τις σημαντικότερες εργασίες. 
Κατά τη διάρκεια των εγγραφών μπορείς να 
επικοινωνήσεις μαζί μας για επίλυση αποριών 
και τεχνική υποστήριξη.
      records@ouc.ac.cy

Φοιτητικά Αιτήματα
Για αιτήματα σχετικά με Αναγνώριση 
Θεματικών Ενοτήτων, Αποχώρηση από 
Θεματική Ενότητα, Αποχώρηση από το 
Πανεπιστήμιο, Αναστολή Φοίτησης και 
Αλλαγής Κατεύθυνσης ή/και για βεβαιώσεις 
Αναμενόμενης Αποφοίτησης, Εκπλήρωσης 
Υποχρεώσεων και Αποφοίτησης, μπορείς να 
αποταθείς στο:
      stdwelfare@ouc.ac.cy

Ειδικές Διευκολύνσεις
Η Υπηρεσία μας εξετάζει με ευαισθησία 
αιτήματα από φοιτητές/-τριες με αναπηρία ή 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, για 
παραχώρηση ειδικών διευκολύνσεων κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους και ιδιαίτερα κατά 
τις τελικές/επαναληπτικές τους εξετάσεις.
       stdwelfare@ouc.ac.cy
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

>

Οργάνωση Εξετάσεων
Η Υπηρεσία μας έχει την ευθύνη οργάνωσης 
και διεξαγωγής των εξετάσεων του ΑΠΚΥ. 
Μεταξύ άλλων ανακοινώνει το Πρόγραμμα 
Εξετάσεων και διευθετεί τα εξεταστικά 
κέντρα. Φοιτητές/-τριες που αντιμετωπίζουν 
οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τις 
εξετάσεις, μπορούν να απευθυνθούν στο:  
       exams@ouc.ac.cy

Εκπτώσεις/Υποτροφίες
Φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες καταβάλλουν 
δίδακτρα για φοίτηση σε μεταπτυχιακά ή 
διδακτορικά προγράμματα σπουδών, έχουν 
δικαίωμα διεκδίκησης μίας κατηγορίας 
έκπτωσης ή υποτροφίας, υποβάλλοντας 
σχετικό αίτημα κατά την περίοδο της 
προκήρυξης. Περισσότερες πληροφορίες:
       reductions@ouc.ac.cy
       scholarships@ouc.ac.cy

Έκδοση Πτυχίων
Η Υπηρεσία μας είναι υπεύθυνη για την 
έκδοση των Πτυχίων των αποφοίτων του 
ΑΠΚΥ δύο φορές ετησίως. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας στο:
       graduation@ouc.ac.cy



Σκοπός της 
Υπηρεσίας είναι η 
σωστή ενημέρωση 

υποψήφιων 
φοιτητών/-τριών, 

των 
φοιτητών/-τριών 

και ολόκληρης της 
Πανεπιστημιακής 
κοινότητας για 

θέματα που 
άπτονται των 

σπουδών καθώς 
και της 

προσωπικής 
ανάπτυξης και  
σταδιοδρομίας 

των 
φοιτητών/-τριών  

www.ouc.ac.cy

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Έκδοση Βεβαιώσεων
Για την έκδοση Βεβαιώσεων Εγγραφής, Φοίτησης, Ολοκλήρωσης 
Θεματικών Ενοτήτων και Αναλυτικής Βαθμολογίας, απαιτείται σχετικό 
γραπτό αίτημα από τον φοιτητή/τρια. 
Περισσότερες πληροφορίες:
      records@ouc.ac.cy

ΔΟΑΤΑΠ
Μετά την έκδοση των τίτλων σπουδών (27η Φεβρουαρίου και 31η 
Ιουλίου έκαστου ακαδημαϊκού έτους), αποστέλλουμε στον ΔΟΑΤΑΠ 
κατάλληλα συμπληρωμένα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε οι Ελλαδίτες 
απόφοιτοί μας να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου 
σπουδών τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
αποταθείτε στο:
      ouc.doatap@ouc.ac.cy

Τελετή Αποφοίτησης
Η Υπηρεσία μας έχει την ευθύνη για την διοργάνωση και διεξαγωγή 
Τελετών Αποφοίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες: 
      graduation@ouc.ac.cy

Υποψήφιοι Φοιτητές
Για πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση των προγραμμάτων 
σπουδών αλλά και για καθοδήγηση στην υποβολή αίτησης για 
φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποταθούν στο: 
      admissions@ouc.ac.cy
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Γραφείο 
Αποφοίτων

Γραφείο 
Διασύνδεσης

Γραφείο 
Συμβουλευτικής
και Ψυχολογικής

Στήριξης

alumni@ouc.ac.cy ilo@ouc.ac.cy counselling@ouc.ac.cy

Σκοπός του Γραφείου είναι η 
προσωπική συμβουλευτική, η 

ψυχική στήριξη και 
ενδυνάμωση των 

φοιτητών/φοιτητριών, μέσω 
ατομικής συμβουλευτικής, 

σεμιναρίων και βιωματικών 
εργαστηρίων. Για τον σκοπό 

αυτό, η Μονάδα συνεργάζεται 
με Εγγεγραμμένη 

Συμβουλευτική Ψυχολόγο. 

Τα «Γραφεία Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίων με την αγορά 
εργασίας», λειτουργούν στο 

πλαίσιο του ομώνυμου Έργου, 
το οποίο χρηματοδοτείται από 

τα Διαρθρωτικά Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός τους είναι η παροχή 
υπηρεσιών τοποθέτησης στην 
Κύπρο σε φοιτητές/-τριες μας.

Το Γραφείο Αποφοίτων, 
μέσα από προνόμια της 

Κάρτας Αποφοίτων, καθώς 
και εκδηλώσεις, δράσεις και 
δραστηριότητες, προσφέρει 
ευκαιρίες στα μέλη του για 
επαγγελματική, ακαδημαϊκή, 
προσωπική και κοινωνική 
ανάπτυξη και διασύνδεση. 

Όραμα της Υπηρεσίας είναι η 
προσφορά άριστων υπηρεσιών στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα μέσα από 
συλλογική εργασία υψηλής ποιότητας

>>

@oucalumni @iloOUC @OUCounselling 

Π     έραν της στήρ ιξης σε θέματα που άπτοντα ι  των σπουδών κα ι  της φοι τητ ικής 
     μέρ ιμνας ,  η Υπηρεσία μας δίνε ι  ιδ ιαί τ ερη έμφαση στην περαι τ έρω προσωπική ,  
επαγγελματ ική ανάπτυξη κα ι  σταδιοδρομία των φοι τητών/-τρ ιών κα ι  αποφοίτων του 
Πανεπ ιστημίου,  καθώς κα ι  στην ομαλή μετάβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση μέσω 
καθοδήγησης υποψήφιων κα ι  νεοε ισερχόμενων φοι τητών/-τρ ιών.  



>>
Υφιστάμενοι φοιτητές

+357 22411711

Υπηρεσία Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας
Λεωφ. Γιάννη Κρανιδιώτη 33
2ος όροφος, 2220 Λατσιά,  Λευκωσία
Τ.Θ.12794, 2252 Λατσιά

Υποψήφιοι φοιτητές

+357 22411600

Υφιστάμενοι φοιτητές

records@ouc.ac.cy

Υποψήφιοι φοιτητές

admissions@ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy
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