
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ Θ.Σ.Ε.Κ. 
 

 Η αίτηση από τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν 

στη Θ.Σ.Ε.Κ. πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά 

σε αρχείο pdf ή να κατατίθεται επαρκώς 

συμπληρωμένη και με όλα τα απαραίτητα 

συνοδευτικά έγγραφα, σε κλειστό φάκελο στο:   

Γραφείο Εισδοχής   

«Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου»  

Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία,  Κύπρος  

  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση Εισδοχής   

Θα αναζητήσετε την Αίτηση Εισδοχής στην 

ιστοσελίδα, στη διεύθυνση  
https://www.theo.ac.cy/wp-

content/uploads/2019/05/THEO_APsC_APPLICATION_POSTGRADUATE_GR.pdf 

ή στα γραφεία της Σχολής.  

Βεβαίωση Παραλαβής  
Μετά την κατάθεση της αίτησης θα σας αποσταλεί 

ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση που θα πιστοποιεί 

την παραλαβή της. Καμιά αίτηση δεν μπορεί να 

θεωρείται ότι υποβλήθηκε για εξέταση χωρίς να έχει 

εκδοθεί «βεβαίωση παραλαβής». Εάν η αίτηση 

υποβληθεί ηλεκτρονικά θα σας αποσταλεί σχετικό 

μήνυμα με το ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.   
2. Προσωπικά στοιχεία υποψηφίου (παρ.3) 
Εκτός από τη συμπλήρωση των στοιχείων, 

υποβάλλεται απαραίτητα φωτοτυπία της 
Πολιτικής Ταυτότητας ή του διαβατηρίου (η 

σελίδα με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του 

κατόχου).  

3. Ακαδημαϊκά έγγραφα (παρ.4, 5 & 6)  

Επικυρωμένα αντίγραφα και επίσημες 
μεταφράσεις στα Ελληνικά, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο.  

 Πτυχίο Πιστοποιημένου Προγράμματος 

Σπουδών Τίτλο Πτυχίου και Αναλυτική 

Βαθμολογία Πτυχίου 

 Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης Σχολής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Ελληνική  
Γλώσσα, για ενδιαφερόμενους που η 

γλώσσα διδασκαλίας για την απόκτηση 
Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης και 

Πτυχίου δεν ήταν η Ελληνική 

 Πιστοποιητικό Επάρκειας Αγγλικής 
Γλώσσας, για όσους ενδιαφερόμενους δεν 

έχουν τις σπουδές τους στην Αγγλική 

Γλώσσα.  

4. Άλλα προσόντα / Διακρίσεις (παρ.7)  

Οποιαδήποτε άλλα επίσημα ή επικυρωμένα 
πιστοποιητικά / διακρίσεις ή αποτελέσματα 
εξετάσεων.  

 

5. Επαγγελματική Εμπειρία (παρ.8)  

Αφορά όσους/ες έχουν οποιαδήποτε 

επαγγελματική εμπειρία ή συμμετοχή σε 

εθελοντικές δραστηριότητες, σεμινάρια 
επαγγελματικής κατάρτισης κλπ. 

Υποβάλλονται σχετικά Πιστοποιητικά/ 

Βεβαιώσεις (όπου υπάρχουν).  

6. Ειδικές Ανάγκες (παρ.9)  

Συμπλήρωση Ειδικού Εντύπου. Σημειώστε 

απαραίτητα ΟΧΙ ή ΝΑΙ στο αντίστοιχο κουτί 

που σας αφορά. Και ακολουθήστε τις σχετικές 

οδηγίες που αναγράφονται στην αίτηση. 7. 

Χρηματοδότηση Σπουδών (παρ.10) Χρειάζεται 

να είναι εμφανές στην αίτησή σας πώς 
σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε τις σπουδές 

σας. Το κόστος των σπουδών σας μπορείτε να 
το υπολογίσετε με βάση το πιο κάτω πίνακα.  

α/ 
α  Είδος Τέλους  

Δίδακτρα και 
δικαιώματα κατά 
ακαδημαϊκό έτος  

1  
Τέλος Εγγραφής (μόνο για 
νεοεισερχόμενους φοιτητές)  

50.00€  

2  

Δίδακτρα για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
«Εφαρμογές Ψυχολογίας και 
Συμβουλευτικής στην Κοινότητα 
(2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)», 
ανάλογα με τον αριθμό των 
ECTS (Η αντιστοιχία: €60.00/ 
μονάδα ECTS καθορίζει το 
κόστος του κάθε μαθήματος σε 
περίπτωση που ο φοιτητής θα 
χρειαστεί να παρακολουθήσει 
ξανά το μάθημα)  

3600.00€  

4  

Τέλη για την έκδοση 
επιπρόσθετου  
«Transcript» (Πιστοποιητικού  
Σπουδών)  

50.00€  

5  
Τέλη για αξιολόγηση 
μεταφερόμενων πιστωτικών 
μονάδων  

30.00€  

Η χρηματοδότηση των σπουδών σας δεν 
αφορά το κόστος διαβίωσης, μετακινήσεων 

κλπ.  

8. Υπεύθυνη Δήλωση (παρ.11)  

Είναι απαραίτητη η υπογραφή της δήλωσής σας 

για να είναι έγκυρη.  

9. Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος (παρ.12) 
Το προσωπικό σας ενδιαφέρον για να φοιτήσετε 
στον Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
«Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής 
στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)», στη 
Θ.Σ.Ε.Κ. θα έχει καίρια σημασία κατά την εξέταση 
της αίτησής σας και κατά την προσωπική 
συνέντευξη που θα ολοκληρώσει τη διαδικασία 
αξιολόγησης της αίτησής σας.  

https://www.theo.ac.cy/wp-content/uploads/2019/05/THEO_APsC_APPLICATION_POSTGRADUATE_GR.pdf
https://www.theo.ac.cy/wp-content/uploads/2019/05/THEO_APsC_APPLICATION_POSTGRADUATE_GR.pdf

