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Σ΄ αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμη ενημέρωση που αφορά στο 
ΑΠΚΥ και στο πρόγραμμα Erasmus+ και πρακτικές πληροφορίες για τη 
διαμονή και τις μετακινήσεις σας στην Κύπρο, για την ασφάλισή σας, 
καθώς και για το Erasmus Student Network, που λειτουργεί στη χώρα 
και παρέχει πρόσθετη υποστήριξη στους φοιτητές Erasmus+.

Επιλέξατε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) 
για την κινητικότητά σας στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus+ και σας καλωσορίζουμε θερμά!
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05Κύρια αποστολή της Μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας είναι η 
υποστήριξη των Πανεπιστημιακών Αρχών και της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας του 
ΑΠΚΥ στους τομείς των αρμοδιοτήτων της, με στόχο: α) την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με 
άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς, β) την ενεργό συμμετοχή του ΑΠΚΥ 
σε προγράμματα κινητικότητας και γ) την εν γένει προβολή και προώθηση της δημόσιας εικόνας 
του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο του στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό. Ακόμη, η Μονάδα έχει ευθύνη για τον συντονισμό των μηχανισμών διασφάλισης 
ποιότητας των ακαδημαϊκών διαδικασιών του Πανεπιστημίου.
 

ΜΌΝΑΔΑ ΔΙΕΘΝΌΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ 

Το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ ανήκει οργανικά στη Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, 
Ανάπτυξης και Επικοινωνίας και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και διαχείριση των 
δραστηριοτήτων κινητικότητας Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο. Μεταξύ άλλων, μεριμνά για την 
υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, 
προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ σε 
φοιτητές, ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του ΑΠΚΥ και παράλληλα 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε εξωτερικούς φορείς και 
πανεπιστήμια/οργανισμούς, καθώς και σε φοιτητές ή ακαδημαϊκά και διοικητικά στελέχη ξένων 
πανεπιστημίων,  που ενδιαφέρονται να το επισκεφθούν.

ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΤΌΝΙΣΤΡΙΑ: Ερατώ - Ιωάννα Σαρρή
E-MAIL: sarri@ouc.ac.cy

ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌΥ ΚΑΙ ΦΌΙΤΗΤΩΝ: Άντρεα Σακκά
E-MAIL: erasmus@ouc.ac.cy
ΤΗΛΕΦΩΝΌ: (357) 22411717 / 659
ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑ: https://bit.ly/2JeCImV

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΌΥ: Δευτέρα-Παρασκευή (8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.)

ΤΑΧΥΔΡΌΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας
Γραφείο Κινητικότητας 
Τ.Θ. 12794, 2252 Λευκωσία, Κύπρος

mailto:sarri%40ouc.ac.cy?subject=
mailto:erasmus%40ouc.ac.cy?subject=
https://bit.ly/2JeCImV


ΑΝΌΙΚΤΌ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΌ

ΚΥΠΡΌΥ

ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ
ΑΠΌΣΤΌΛΗ
 
Όραμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να εδραιωθεί ως ένα σύγχρονο, 
πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό πανεπιστήμιο, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση, κυρίως 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, στο οποίο η ποιότητα σπουδών και έρευνας, 
η πολυσχιδής πολιτισμική και κοινωνική προσφορά και η εξωστρέφεια αποτελούν σταθερές 
ιδρυματικές αξίες. Ταυτόχρονα, στοχεύει το ΑΠΚΥ στο να συνεισφέρει ουσιαστικά στην 
επίτευξη του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, 
έρευνας και καινοτομίας.
 
Το ΑΠΚΥ είναι το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης (2002) δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με έδρα την Λευκωσία. Ως το πρώτο και μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
της Κύπρου, που υιοθέτησε και εφαρμόζει αποκλειστικά την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική 
μεθοδολογία, το ΑΠΚΥ προσφέρει τη δυνατότητα σπουδών σε όλους, όσοι επιθυμούν να 
αποκτήσουν χωρίς χρονικούς, γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς έναν τίτλο σπουδών 
(πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) αξιόπιστο και ισχυρό, πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή τους, 
για την επαγγελματική τους πορεία και την προσωπική τους εξέλιξη.

ΣΧΌΛΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΌΔΌΛΌΓΙΑ
 
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τρεις (3) Σχολές:

• Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

• Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

• Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Μέσω των Σχολών του, το ΑΠΚΥ προσφέρει υψηλής στάθμης, σύγχρονα και δημοφιλή 
προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού (μάστερ και διδακτορικό) επιπέδου 
τόσο σε κλασσικές σπουδές, όσο και σε κλάδους αιχμής. Με την ευέλικτη εξ αποστάσεως 
μεθοδολογία, που έχει υιοθετήσει, κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει έναν 
χρήσιμο και χρηστικό τίτλο σπουδών με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και να πετύχει 
την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τα προσόντα 
του. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, παρέχει το ΑΠΚΥ ευκαιρίες συνεχούς 
επιμόρφωσης και εξειδικευμένης κατάρτισης με Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες και ειδικά 
σχεδιασμένα Προγράμματα Κατάρτισης σύντομης διάρκειας.
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΌΥΔΩΝ

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

https://eclass.ouc.ac.cy

ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ 
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
eClass

Τα Προγράμματα Σπουδών του ΑΠΚΥ είναι 
δομημένα σε Θεματικές Ενότητες (το «μάθημα» 
των συμβατικών πανεπιστημίων), σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό σύστημα Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 
και αποτιμώνται με τους όρους των γνωστικών 
αντικειμένων που προάγουν και των δεξιοτήτων 
που καλλιεργούν. Έτσι, δίδεται η δυνατότητα 
αμφίδρομης διιδρυματικής σχέσης μεταξύ των 
συμβατικών πανεπιστημίων και του ΑΠΚΥ και 
ενισχύονται οι δυνατότητες ανταλλαγής και 
κινητικότητας φοιτητών.
 
Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ πραγματοποιείται 
εξ αποστάσεως χωρίς την ανάγκη φυσικής 
παρουσίας των σπουδαστών σε αίθουσες 
διδασκαλίας. Για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση αξιοποιούνται σύγχρονα παιδαγωγικά 
συστήματα και εξειδικευμένα και κατάλληλα 
διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που 
υποστηρίζονται από τις πλέον σύγχρονες 
τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης.

Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο, που συμβάλλει στη διεκπεραίωση των διαδικασιών 
διδασκαλίας και μάθησης, είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία στηρίζεται 
στη λογική της προσομοίωσης των συνθηκών μιας παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας 
και σε αυτήν έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές και τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Πανεπιστημίου. Μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης αξιοποιούνται τα πλέον 
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα της ψηφιακής εποχής και νέες παιδαγωγικές τεχνικές, 
ώστε οι φοιτητές να μπορούν να διαχειριστούν κατάλληλα και αποδοτικά την πορεία 
της μάθησής τους στον δικό τους χώρο και χρόνο, με την υποστήριξη των συμβούλων-
καθηγητών τους.

Στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης αναρτώνται πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής 
φύσης, όπως οι Θεματικές Ενότητες που προσφέρουν τα Προγράμματα Σπουδών και οι 
μαθησιακοί τους στόχοι, το εκπαιδευτικό υλικό, η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, καθώς και 
το χρονοδιάγραμμα μελέτης και υποβολής γραπτών εργασιών. Μέσω της Πλατφόρμας, 
οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τις διαλέξεις και 
τις τηλεσυναντήσεις των Θεματικών τους Ενοτήτων ή να τις παρακολουθήσουν 
μαγνητοσκοπημένες στον δικό τους χώρο και χρόνο (offline viewing).
 
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα χρήσης εργαλείων σύγχρονης 
και ασύγχρονης επικοινωνίας, ώστε να μεγιστοποιείται η αλληλεπίδραση με τους 
συμφοιτητές και τους καθηγητές τους, ακόμα και όταν η επικοινωνία δεν γίνεται διά 
ζώσης. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν, επίσης, σύγχρονα εικονικά εργαστήρια (virtual 
labs), που ενισχύουν την εκπαιδευτική δυνατότητα του ΑΠΚΥ και επιτρέπουν στους 
φοιτητές να εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις, τις οποίες αποκτούν.
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Αποστολή των Διοικητικών Μονάδων του ΑΠΚΥ είναι η συνεχής υποστήριξη 
της διδασκαλίας, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς του 
Πανεπιστημίου, η αποτελεσματική στήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας 
και η προώθηση διαδικασιών εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της απόδοσης 
των μεθόδων εργασίας.

• Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας

• Μονάδα Επιχειρησιακής Υποστήριξης

• Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης

• Μονάδα Οικονομικών και Διοίκησης

• Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης

• Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών

• Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

• Γραφείο Εκδηλώσεων

• Κεντρική Γραμματεία και Αρχείο

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ αποτελεί μια ηλεκτρονική –ως προς τη λειτουργία της– αλλά και 
υβριδική –ως προς το περιεχόμενό της– βιβλιοθήκη. Στις συλλογές της, οι οποίες είναι 
πλήρως αυτοματοποιημένες και οργανωμένες με βάση διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, 
περιλαμβάνεται έντυπο και ιδιαίτερα πλούσιο ηλεκτρονικό / ψηφιακό υλικό.
 
Λόγω της ιδιαίτερης εκπαιδευτικής φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου, η Βιβλιοθήκη έχει θέσει 
ως πρώτιστη παρεχόμενη υπηρεσία την υποστήριξη των χρηστών της μέσα από εργαλεία 
τηλεκπαίδευσης και διαδικτυακής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, έχει δημιουργήσει την κατάλληλη 
υποδομή, ώστε οι χρήστες της να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλο το 24ωρο στις ηλεκτρονικές 
πηγές και σε άλλα συναφή βοηθήματα.

ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑ

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

E-MAIL

library@ouc.ac.cy

ΒΙΒΛΙΌΘΗΚΗ

ΔΙΌΙΚΗΤΙΚΗ ΔΌΜΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΌΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΜΌΝΑΔΕΣ
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Η έρευνα αποτελεί σημαντικό και ουσιώδες στοιχείο της φυσιογνωμίας του ΑΠΚΥ, που 
ενισχύει και συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξή του. Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό 
προσωπικό του Πανεπιστημίου εκπονεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και συμμετέχει 
σε ερευνητικά έργα με εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση, αυτόνομα ή/και σε 
συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Τα έξι (6) Ερευνητικά Εργαστήρια που εξυπηρετούν τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 
προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ είναι τα εξής:

• Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Όικοσυστημάτων

 https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/temlab

• Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

 https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/edutech

• Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών

 https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/cybersecurity

• Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης

 https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/cognition

• Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας

 https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/chemech

• Ερευνητικό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (CyCAT)

 https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/cycat

https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/library
mailto:library%40ouc.ac.cy?subject=
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/temlab
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/edutech
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/cybersecurity
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/cognition
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/chemech
https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/research/research-labs/cycat


Οι εισερχόμενοι φοιτητές για σπουδές έχουν 
δικαίωμα να παρακαθίσουν σε εξετάσεις τρεις 
(3) φορές εντός του ακαδημαϊκού έτους ως εξής:
 
• Δεκέμβριο, για τις Θεματικές Ενότητες του 

Χειμερινού Εξαμήνου

• Μάιο, για τις Ετήσιες Θεματικές Ενότητες 
και τις Θεματικές Ενότητες του Εαρινού 
Εξαμήνου

• Ιούνιο, για την επαναληπτική εξέταση 
των Θεματικών Ενοτήτων τόσο του 
Χειμερινού, όσο και του Εαρινού 
Εξαμήνου

ΑΠΚΥ Kεντρικό Kτήριο:
Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33,
2220 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος.

Βιβλιοθήκη:
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 48, 
2235 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος. 

Τηλεφωνικό κέντρο: +357 22 411 600

E-mail: info@ouc.ac.cy
 
Για ό,τι αφορά στο πρόγραμμα Erasmus+ 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο 
Κινητικότητας στο erasmus@ouc.ac.cy.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΌΔΌΙ

ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑ

Έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Λήξη ακαδημαϊκού έτους

Έναρξη χειμερινού εξαμήνου

Λήξη χειμερινού εξαμήνου

Έναρξη εαρινού εξαμήνου

Λήξη εαρινού εξαμήνου

1η Σεπτεμβρίου

31η Ιουλίου

αρχές Σεπτεμβρίου

τέλη Δεκεμβρίου

αρχές Ιανουαρίου

μέσα Μαΐου
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Εισερχόμενοι φοιτητές
για Σπουδές
 
Εισερχόμενοι φοιτητές για σπουδές θα πρέπει, 
αφού λάβουν τις κατάλληλες εγκρίσεις, να 
υποβάλουν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(erasmus@ouc.ac.cy) τα ακόλουθα έγγραφα:
 
• Ηλεκτρονική Αίτηση Εισερχόμενων 

Φοιτητών

• Υπογεγραμμένη από το πανεπιστήμιο 
προέλευσης Συμφωνία Σπουδών 
(Learning Agreement)

• Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας (εάν απαιτείται από το 
ΑΠΚΥ)

• Αντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου

• Πρόσφατο Δελτίο Αναλυτικής 
Βαθμολογίας

Το Erasmus+ προσφέρει δύο επιλογές κινητικότητας για τους φοιτητές:

• Κινητικότητα για Σπουδές (SMS)

• Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση/Επαγγελματική Κατάρτιση (SMP)

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS+

Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό (Ευρώπη και τρίτες 
χώρες) σε Ευρωπαίους πολίτες για σπουδές, επιμόρφωση, απόκτηση επαγγελματικής πείρας, 
αλλά και συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού. Για την περίοδο 2014 - 2020, υπολογίζεται 
ότι πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τις 
δυνατότητες που προσφέρει το Πρόγραμμα συμμετέχοντας σε μία ή περισσότερες δράσεις 
του. Πέρα από την κινητικότητα ατόμων, το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί διακρατικές συμπράξεις 
μεταξύ πανεπιστημίων, οργανισμών και εταιρειών, επιδιώκοντας την ενίσχυση της συνεργασίας 
τους και την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.

Εισερχόμενοι φοιτητές για Πρακτική 
Άσκηση/Επαγγελματική Κατάρτιση
 
Εφόσον έχετε εξασφαλίσει χορηγία Erasmus+ 
για την πρακτική σας άσκηση στο ΑΠΚΥ, θα 
πρέπει να υποβάλετε στο Γραφείο Κινητικότητας 
(erasmus@ouc.ac.cy) τα ακόλουθα έγγραφα:
 
• Ηλεκτρονική Αίτηση Εισερχόμενων 

Φοιτητών

• Υπογεγραμμένη από το πανεπιστήμιο 
προέλευσης Συμφωνία Πρακτικής 
Άσκησης (Training Agreement)

• Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας (εάν απαιτείται από το 
ΑΠΚΥ)

• Αντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου

• Πρόσφατο Δελτίο Αναλυτικής 
Βαθμολογίας

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να 
αποσταλούν στο ΑΠΚΥ τουλάχιστον τρεις 
(3) μήνες πριν από την προγραμματισμένη 
άφιξη.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης/
κατάρτισής σας στο ΑΠΚΥ θα ενσωματωθείτε 
σε αντίστοιχη Μονάδα/Γραφείο/Ερευνητικό 
Εργαστήριο με συγκεκριμένο επιβλέποντα/
μέντορα.

Οι ώρες εργασίας των Διοικητικών Μονάδων 
είναι 7:30/8:00 μέχρι τις 14:30/15:00, 
Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αν γίνουν 
άλλες διευθετήσεις με τον επιβλέποντα.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:
 
• Για τους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση 

για το χειμερινό εξάμηνο/ακαδημαϊκό 
έτος: 3η εβδομάδα του Αυγούστου

• Για τους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση 
για το εαρινό εξάμηνο: 3η εβδομάδα του 
Νοεμβρίου

 
Φοιτητές Erasmus+ που μετακινούνται στο 
ΑΠΚΥ για σπουδές θα ενταχθούν σε τμήματα, 
που βρίσκονται υπό την επίβλεψη συμβούλου-
καθηγητή, ο οποίος είναι ο μέντοράς τους.

• Ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντικής εργασίας 
στο εξωτερικό.

• Διδασκαλία ή εκπαίδευση στο εξωτερικό του 
προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της νεολαίας.

• Ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και της 
χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ).

• Εκμάθηση γλωσσών.

• Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές 
επιπέδου Μάστερ για τη χρηματοδότηση των 
σπουδών τους σε χώρα, διαφορετική από τη χώρα 
διαμονής τους.

• Ανταλλαγές, συνεργασία και ανάπτυξη δυνατοτήτων 
στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της 
νεολαίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΌΥ ΥΠΌΣΤΗΡΙΖΕΙ

ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS+ ΕΙΝΑΙ ΌΙ ΕΞΗΣ:
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΩΝ

ΦΌΙΤΗΤΩΝΤα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία 
είναι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, καθώς και 
τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσιού και Πάφου, 
τα οποία βρίσκονται υπό τον εποπτικό έλεγχο της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας. Η είσοδος στην Κύπρο 
από οποιοδήποτε άλλο σημείο (Τουρκοκρατούμενες 
περιοχές) είναι παράνομη.
 
Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας (LCA) 
βρίσκεται 4 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης της Λάρνακας 
και είναι το κοντινότερο στη Λευκωσία, που είναι η 
πρωτεύουσα (49 χλμ.). Το δεύτερο αεροδρόμιο του 
νησιού είναι ο Διεθνές Αερολιμένας Πάφου (PFO) 
σε απόσταση 146 χλμ. από την πρωτεύουσα. Τα δύο 
αεροδρόμια είναι προσβάσιμα με λεωφορεία, ιδιωτικά 
αυτοκίνητα και ταξί.

Εντός των πρώτων ημερών διαμονής σας 
στην Κύπρο, θα πρέπει να επισκεφθείτε το 
Γραφείο Κινητικότητας του Πανεπιστημίου. Εάν 
πραγματοποιείτε περίοδο σπουδών στο ΑΠΚΥ, 
θα χρειαστεί μια φωτογραφία διαβατηρίου, ώστε 
να εκδοθεί η φοιτητική σας ταυτότητα.
 
Φοιτητές Erasmus+ που μετακινούνται στο ΑΠΚΥ 
για σπουδές θα ενταχθούν σε τμήματα υπό την 
επίβλεψη συμβούλου-καθηγητή. Θα λάβουν, 
επίσης, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) φοιτητή 
του ΑΠΚΥ και θα τους παραχωρηθεί πρόσβαση 
στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κινητικότητας για σπουδές, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
θα σας παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (Δελτίο Αναλυτικής Βαθμολογίας, Συμφωνία Σπουδών 
και Πιστοποιητικό Συμμετοχής), τα οποία θα πρέπει να υποβάλετε στο Γραφείο Κινητικότητας του 
πανεπιστημίου σας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κινητικότητας για επαγγελματική κατάρτιση, το 
ΑΠΚΥ παρέχει πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης και το έγγραφο Europass.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΌ

ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΌ

ΕΠΙΣΤΡΌΦΗ ΣΤΌ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΌ ΠΡΌΕΛΕΥΣΗΣ

I would like to share with you my Erasmus+ experience, as it was my first time 
of participating in such kind of a programme, but I hope it will not be the last 
one! Evidently, at the beginning, I experienced an adjustment period, but the 
benefits from this mobility are much more that any initial fears that Ι had. I am 
very thankful for the assistance and understanding showed by my coordinators 
at the Open University of Cyprus. Cyprus is a beautiful and comfortable place 
for students, while the weather is perfect almost throughout the year, especially 
during the spring semester. I would like to mention the user-friendly and 
advanced OUC eLearning Platform that students use without any problems. 
The OUC Mobility Office gave me the opportunity to be part of the Erasmus+ 
Staff Week conference, and also undertake a short internship through which I 
gained a lot of useful and practical knowledge. I would like to thank OUC’s staff 
especially for this! Overall, I am satisfied with my stay in Cyprus during the period 
of my Erasmus+ programme, and I will recommend other students to become 
members of the Erasmus+ family.

Anna Apalkova
Πανεπιστήμιο προέλευσης:
Kuban State University, Ρωσία 

Κινητικότητα στο ΑΠΚΥ:
Ένα εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα ΜΒΑ

Selver Dogan
Πανεπιστήμιο προέλευσης:
Stiftung Universität Hildesheim, Γερμανία
Κινητικότητα στο ΑΠΚΥ:
Ένα εξάμηνο σπουδών στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

I spent my last master’s semester in Nicosia, Cyprus. The island 
is very easy to explore by bike and has so much to offer! Since I 
was studying at the Open University of Cyprus, which is a distance 
teaching university I was able to schedule my time flexibly. This type 
of learning was new to me, and a very rewarding experience. I used 
the University’s eLearning Platform capacities and communication 
tools to interact with my tutors and fellow students. I can only 
recommend it!
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ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ
ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
 
Η τοπική ώρα της Κύπρου είναι GMT+2 (ώρα 
Ανατολικής Ευρώπης).
 
Οι ώρες εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή, από τις 07:30/08:30 μέχρι τις 15:00/16:00, 
αντίστοιχα.

Οι ημερομηνίες στον διπλανό πίνακα είναι οι 
καθιερωμένες δημόσιες αργίες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι τράπεζες και οι 
περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις παραμένουν 
κλειστές, αν και καταστήματα και ορισμένες υπηρεσίες 
σε τουριστικές περιοχές παραμένουν ανοικτά.

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΌΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ:
• +357 22 Λευκωσία
• +357 23 Αμμόχωστος
• +357 24 Λάρνακα
• +357 25 Λεμεσός
• +357 26 Πάφος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:
• 199/112 Ιατρική Βοήθεια
• 199/112 Αστυνομία
• 199/112 Πυροσβεστική

1η Ιαν. Πρωτοχρονιά

6η Ιαν. Θεοφάνεια

25η Μαρ. Εθνική Επέτειος

1η Απρ. Εθνική Επέτειος

1η Μαΐου Εργατική Πρωτομαγιά

15η Αυγ. Κοίμηση της Θεοτόκου

1η Οκτ. Ημέρα Ανακήρυξης της  
 Κυπριακής Δημοκρατίας

28η Οκτ. Εθνική Επέτειος

24η Δεκ. Παραμονή Χριστουγέννων

25η Δεκ. Χριστούγεννα

26η Δεκ. Επομένη Χριστουγέννων

ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΌΡΤΕΣ

 Καθαρά Δευτέρα

 Μεγάλη Παρασκευή

 Δευτέρα του Πάσχα

 Κατακλυσμός (Αγ. Πνεύματος)
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ΤΗΛΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΕΣ
Στην Κύπρο λειτουργούν τρεις εταιρίες που 
παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνίας, η Cyta, η 
Epic και η Primetel.

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις 
στην Κύπρο από το εξωτερικό καλέστε 00357 
και έπειτα τον οκταψήφιο αριθμό τηλεφώνου.

ΣΥΓΚΌΙΝΩΝΙΕΣ
 
Οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο 
περιορίζονται στις υπηρεσίες λεωφορείων, 
που όμως επαρκούν για τις ανάγκες του κάθε 
επισκέπτη, αφού υπάρχουν συγκοινωνίες στις 
μεγαλύτερες πόλεις του νησιού, υπεραστικές 
συγκοινωνίες που συνδέουν με τακτικά 
καθημερινά δρομολόγια τις μεγάλες πόλεις 
μεταξύ τους και με τα τουριστικά κέντρα, 
καθώς και λεωφορεία που συνδέουν χωριά με 
κοντινές πόλεις. Επίσης, λεωφορεία εκτελούν 
καθημερινά δρομολόγια μεταφοράς από και 
προς τα αεροδρόμια, ενώ υπάρχει πάντα και 
η επιλογή της χρήσης ιδιωτικών υπηρεσιών, 
όπως είναι τα ταξί.
 
Η Λευκωσία διαθέτει δίκτυο δημόσιων 
λεωφορείων (ιστοχώρος ΟΣΕΛ: www.
osel.com.cy). Οι περισσότερες διαδρομές 
έχουν αφετηρία την Πλατεία Σολωμού, στο 
κέντρο της πόλης, και καλύπτουν σχεδόν 
όλες τις περιοχές της. Τα δρομολόγια 
ξεκινούν κάθε 20 με 30 λεπτά, ανάλογα με 
τον προορισμό, ενώ είναι λίγο πιο αραιά τα 
Σαββατοκύριακα. Επίσης, ο Δήμος Λευκωσίας 
έχει δρομολογήσει δικά του λεωφορεία 
(https://nicosiaminibuses.eu), τα γνωστά ως 
«κίτρινα λεωφορεία», τα οποία καλύπτουν, 
χωρίς κόστος, την εντός των τειχών πόλη και 
το αστικό της κέντρο.
 
Στη Λευκωσία λειτουργούν ακόμη πολλές 
υπηρεσίες ταξί, ενώ στην Πλατεία Ελευθερίας 
υπάρχει σημείο, στο οποίο μπορείτε να βρείτε 
ταξί καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 
Τα κόμιστρα καθορίζονται από ειδική 
νομοθεσία και οι οδηγοί υποχρεούνται να 
χρησιμοποιούν ταξίμετρο.
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Για τους πολίτες χωρών της Ε.Ε. / ΕΟΧ δεν απαιτείται φοιτητική βίζα για την είσοδο και 
παραμονή τους στην Κύπρο. Είναι απαραίτητο μόνο έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, 
που να δηλώνει την ιθαγένειά τους. Όμως, οι πολίτες τρίτων χωρών χρειάζονται φοιτητική βίζα. 
Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ξένες διπλωματικές αποστολές στην Κύπρο
μπορείτε να βρείτε στον εξής σύνδεσμο:

Η διαδικασία σε ό,τι αφορά στην έκδοση φοιτητικής βίζας γίνεται σε συνεργασία με το Γραφείο 
Κινητικότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (erasmus@ouc.ac.cy).

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ESN 
στην Κύπρο, τη φοιτητική ζωή στο νησί, τη στέγαση, την 
υγειονομική περίθαλψη, τα προγράμματα ESN και πολλά 
άλλα, εδώ:

Το ΑΠΚΥ, ως εξ αποστάσεως πανεπιστήμιο, δεν διαθέτει πανεπιστημιακές εστίες. Ωστόσο, στη 
Λευκωσία, δεν είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί διαμονή κάθε τύπου, σε λογικές τιμές, με βάση τις 
προτιμήσεις και την οικονομική κατάσταση του καθενός. Το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ είναι 
πάντα διαθέσιμο να εξυπηρετήσει, με επιλογές διαμονής είτε σε καταλύματα και ξενοδοχεία, είτε σε 
εστίες άλλων πανεπιστημίων που εδρεύουν στη Λευκωσία.
 
Σημειώστε τα εξής χρειώδη: Το μέσο ενοίκιο για ένα μονόκλινο δωμάτιο ανέρχεται στα 250-300 
ευρώ τον μήνα, χωρίς τα πάγια έξοδα νερού, ρεύματος, κ.λπ. Στην Κύπρο οι πρίζες είναι τύπου G 
και το ρεύμα έχει τάση 240V. Το μηνιαίο κόμιστρο των αστικών λεωφορείων για φοιτητές ανέρχεται 
στα 20 ευρώ.
 
Χρήσιμες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη διαμονή στην Κύπρο βρίσκονται και στον οδηγό του 
Erasmus Student Network:

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν ευρωπαϊκή κάρτα 
ασφάλισης υγείας, που θα καλύπτει τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης ή της περιόδου σπουδών τους στην Κύπρο. 
Αντίγραφό της θα πρέπει να σταλεί στο erasmus@ouc.ac.cy 
πριν από την άφιξη στην Κύπρο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην 
ιστοσελίδα του European Health Insurance Card (EHIC). Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες για 
έκδοση της Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης στη χώρα μόνιμης 
διαμονής, δείτε εδώ:

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΔΙΑΜΌΝΗ

ΕΚΔΌΣΗ ΒΙΖΑΣ ΓΙΑ 
ΦΌΙΤΗΤΕΣ ΕΚΤΌΣ Ε.Ε.

ERASMUS STUDENT 
NETWORK (ESN)

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa51_en/mfa51_en?OpenDocument

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa81_en/mfa81_en?OpenDocument

 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

https://www.facebook.com/ESNcyprus/

https://esn.org/studentguidebook
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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΌΣΗΣ:
Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, ΑΠΚΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ – ΣΕΛΙΔΌΠΌΙΗΣΗ:
Graphic Design Cult (www.stellanicodemou.com)
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