
Department of Enrollment
O�ce of the Registar

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ / DEGREE APPLICATION

ΟΝΟΜΑ / NAME  
 

ΕΠΙΘΕΤΟ / SURNAME   

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) 

QUOTE YOUR FULL NAME WITH CAPS LETTERS AS IT APPEARS ON OFFICIAL DOCUMENTS (IDENTITY CARD) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DATE OF BIRTH   ΗΜΕΡΑ / DAY .........................  ΜΗΝΑΣ / MONTH  .............................   ΕΤΟΣ / YEAR  .................................

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / REGISTRATION NUMBER  ...............................................................................................................................................................................................................................

             
 

ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ / EXPECTED SEMESTER & GRADUATION YEAR    
                                        

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ / FALL ΕΑΡΙΝΟ / SPRING ΘΕΡΙΝΟ / SUMMER  ΕΤΟΣ / YEAR  .................................    

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ / DEGREE TO BE GRANTED       
        
ΠΤΥΧΙΟ / BACHELOR ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ / MASTER                             ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ / DOCTORATE

            
ΣΧΟΛΗ/SCHOOL

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /  

SCHOOL OF HUMANITIES, SOCIAL AND EDUCATION SCIENCES     

 ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION    

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / SCHOOL OF SCIENCES

 ΝΟΜΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ / SCHOOL OF LAW

 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / SCHOOL OF MEDICINE   

 ΜΟΝΑ∆Α ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ / DISTANCE EDUCATION UNIT    
              
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ / PROGRAM OF STUDY .........................................................................................................................................................................................................................................................................

(€60 TΕΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ / €60 DEGREE APPLICATION FEE)     

   
ΘΕΩΡΗΣΗ ΧΑΓΗΣ/APOSTILLE       ΝΑΙ / YES                                  ΟΧΙ / NO   
ΤΕΛΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΧΑΓΗΣ €20 ΑΝΑ

ΠΤΥΧΙΟ / DEGREE  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / TRANSCRIPT

            

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝΟ / FOR OFFICE USE ONLY

 

 

DEGREE LAST SEMESTER CREDITS/ECTS

COMMENTS:

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ID NUMBER ...............................................................................................................................................................................................................................



Department of Enrollment
O�ce of the Registar

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ / DEGREE HANDLING REQUEST

∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ / NOT VALID                        ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / DEGREE AND TRANSCRIPT

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / RECEIVER PERSONAL DATA 

ΟΝΟΜΑ / NAME  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
ΕΠΙΘΕΤΟ / SURNAME  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / DISPATCH ADDRESS  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΠΟΛΗ-ΧΩΡΑ / CITY-COUNTRY ...........................................................................................................................................................................    ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ / POSTAL CODE  ..........................................

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / CONTACT TELEPHONE NUMBER  ....................................................................................................................................................................................................................................................

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝΟ / FOR OFFICE USE ONLY

 

RECEIPT NO   ............................................................................................................................................................................................................................................ DATE    ...............................................................................................................

  

 

CHARGE AMOUNT (€)

DEGREE APPLICATION ATTESTATION KY.S.A.T.S FEES TOTAL

COMMENTS:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ /                                ΙΣΧΥΕΙ / VALID

ACCREDITATION OF EDUCATION QUALIFICATIONS - KY.S.A.T.S                          ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ / NOT VALID  
                     

TΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ €119,60* /  

EXAMINATION AND CERTIFICATE ISSUANCE FEE FROM K.Y.S.A.T.S € 119,60*

*(ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ €85.43 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ €34.17 / 
APPLICATION FOR RECOGNITION OF EACH QUALIFICATION € 85.43 AND FOR THE ISSUE OF A CERTIFICATE OF RECOGNITION OF EACH QUALIFICATION €34.17)

H ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ, ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ), Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ reg@euc.ac.cy
THE GRADUATION FORM MUST BE SUBMITTED DIRECTLY TO THE CASHIER OFFICE, DEPARTMENT OF ACCOUNTS (NEW BUILDING, GROUND FLOOR), OR 
BY EMAIL reg@euc.ac.cy

ΕΡΕΥΝΑ

         ΕΠΙΘΥΜΩ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RAI ΚΑΙ SYMMETRON / I AUTHORIZE THE EUROPEAN UNIVERSITY TO USE THE ABOVE INFORMATION FOR RESEARCH PURPOSES

INCLUDING RAI AND SYMMETRON COMPANIES. 

ΑΡ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ / REG. NUMBER ........................................................................................................................................................................................

         ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RAI ΚΑΙ SYMMETRON / I DO NOT AUTHORIZE THE EUROPEAN UNIVERSITY TO USE THE ABOVE INFORMATION FOR RESEARCH

PURPOSES INCLUDING RAI AND SYMMETRON COMPANIES. 



ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Department of Enrollment
O�ce of the Registar

1. Εγώ ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των 
προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία παρείχα με το παρόν έγγραφο στον οργανισμό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ (εφεξής το "ΕΠΚ"), από:

(α)  το ΕΠΚ, με σκοπό;
i. την έκδοση και αποστολής του πτυχίου μου ως ανωτέρω και, σε περίπτωση που ισχύει, για σκοπούς αναγνώρισης 
του τίτλου σπουδών μου από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού (εφεξής ο "Σκοπός Έκδοσης και 
Αναγνώρισης Πτυχίου"); και/ή 
ii. την επικοινωνία μαζί μου μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο σε σχέση 
ή συναφή με τον Σκοπό Έκδοσης και Αναγνώρισης Πτυχίου
και/ή 
(β) ερευνητικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, της εταιρείες [RAI και Symmetron] (εφεξής η 
"Ερευνητική Εταιρεία") με σκοπό;-
i. τη διεξαγωγή έρευνας, για λογαριασμό του ΕΠΚ, με στόχο τη χαρτογράφησή τις επαγγελματικής πορείας των 
αποφοίτων του ΕΠΚ, ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση τους με απώτερο σκοπό την διεξαγωγή εσωτερικών 
αξιολογήσεων από το ΕΠΚ (εφεξής η «Έρευνα Εργασίας»); και/ή
ii. τη διεξαγωγή έρευνας, για λογαριασμό του ΕΠΚ, με στόχο το ενδιαφέρον σας για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό και/ή
iii. τη διεξαγωγή έρευνας, για λογαριασμό του ΕΠΚ, με στόχο την αναγνώριση του λόγου που αποσύρατε την αίτηση 
εισδοχής σας και/ή
iv. τη διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης των φοιτητών, για λογαριασμό του ΕΠΚ
v. την επικοινωνία μαζί μου μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο σε σχέση 
ή συναφή με την Έρευνα.    

 
2. Κατανοώ ότι σε περίπτωση που εγώ, ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δεν επιθυμώ όπως το ΕΠΚ και/ή η Ερευνητική 
Εταιρεία επικοινωνεί μαζί μου με τον πιο πάνω τρόπο έχω τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώσω αναλόγως 
το ΕΠΚ μέσω των διαθέσιμων μεθόδων επικοινωνίας.
 
3. Προς αποφυγή τυχών αμφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:
  
i. Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία παρέχονται δια του παρόντος εντύπου από τον/την κάτωθι 
υπογεγραμμένο/η στο ΕΠΚ και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το ΕΠΚ και/ή από την Ερευνητική 
Εταιρεία (αναλόγως της περίπτωσης) για την επίτευξη του Σκοπού Έκδοσης και Αναγνώρισης Πτυχίου και/ή για την 
διεξαγωγή Έρευνας (ανάλογα με την περίπτωση), θα προσδιορίζονται, επισημαίνονται και καταγράφονται τόσο από 
το ΕΠΚ όσο και από την Ερευνητική Εταιρεία ως τα προσωπικά δεδομένα του/της κάτωθι υπογεγραμμένου/ης.

ii. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δίδονται από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η δια του παρόντος εντύπου, 
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΚ και από την Ερευνητική Εταιρεία, για την επίτευξη των πιο πάνω 
σκοπών (ανάλογα με την περίπτωση) και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε 
τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας εκτός αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) ή/και της ισχύουσας 
νομοθεσίας στη Κύπρο σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων ήτοι ο περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018) (ως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν) ή/και τις διατάξεις 
οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

iii. O/H κάτωθι υπογεγραμμένος/η έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματα του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα 
εν λόγω δικαιώματα καταγράφονται αναλυτικά στη Δήλωση Απορρήτου (Privacy Notice) του ΕΠΚ, αντίγραφο της 
οποίας είναι διαθέσιμο στο http://euc.ac.cy/en/legal/privacy-notice---gdpr. Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών ο/η 
κάτωθι υπογεγραμμένος/η δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνει ότι είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα πιο 
πάνω δικαιώματα του. 
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ερευνητική Εταιρεία ως 
ανωτέρω παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε αναλόγως –--� Δεν επιθυμώ [ ].



Department of Enrollment
O�ce of the Registar

PERSONAL DATA

1.  I, the undersigned, hereby provide my consent to the processing of my personal information, which I have 
disclosed herein to the organisation EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (hereinafter the “EUC”), by:

(a)  the EUC for the purpose of:
i) issuing my degree and delivering the same to me in accordance with the above selected options, and (in case this 
is applicable) facilitating the procedure for the recognition of my degree from KY.S.A.T.S. and for the issuance of the 
relevant certi¡cate (hereinafter referred to as the “Degree Application Purposes”) , and/or 
ii) communicating with me, either by post, telephone, email or any other way, regarding any information relating to 
the Degree Application Purposes and/or
(b) research companies, including, inter alia, the [RAI or Symmetron] (hereinafter the “Research Company”) for the 
purpose of:- 
i) conducting a research, on behalf of the EUC, in order to map the career paths of the EUC graduates one year after 
their graduation, with the ultimate purpose the performance, by the EUC, of internal evaluations (hereafter the 
"Survey Purpose"); and/or 
ii) conducting a research, on behalf of the EUC, in order to identify our graduates interest for postgraduate studies; 
and/or
iii) conducting a research, on behalf of the EUC, in order to identify the reasons of students withdrawing their 
interest/application from EUC; and/or
iv) conducting a research, on behalf of the EUC, in order to check student satisfaction
iii) communicating with me, either by post, telephone, email or any other way, regarding any information relating to 
the Survey Purpose.

2. I acknowledge that in the event that I, the undersigned, do not wish to be contacted further by the EUC and/or the 
Research Company, I may at any time inform the EUC in accordance with the available communication methods.

3. For the avoidance of any doubt, the following apply:

i. Any information and data provided herein by the undersigned to the EUC and which will be used, either directly or 
indirectly, by the EUC and/or the Research Company (as the case may be) for the performance of the Degree Applica-
tion Purposes and/or the Survey Purpose (as the case may be), shall at all times be identi¡ed, clearly marked and 
recorded by the EUC and/or the Research Company as the personal data of the undersigned.  

ii. All personal data acquired from the undersigned pursuant to this form shall be solely used by the EUC and/or the 
Research Company for the performance of the aforesaid purposes (as the case may be) and shall not be further 
processed or disclosed to any third party without the consent of the undersigned unless this is required and/or 
allowed pursuant to the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Personal Data  and/or the 
provisions of the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Move-
ment of Such Data of 2018 (Law 125(I)/2018) (as amended from time to time) and/or the provisions of any other appli-
cable legislation.
 
iii. The undersigned has been noti¡ed of his/her rights in relation his/her data contained herein. The aforesaid rights 
are outlined analytically in the Privacy Notice of the EUC, a copy of which is available at 
http://euc.ac.cy/en/legal/privacy-notice---gdpr. For the avoidance of any doubt the undersigned hereby con¡rms 
that the undersigned is fully aware of his/her rights in relation to his/her data contained herein.

If you do not wish your personal data to be processed by the Research Company as above, please ¡ll in as appropriate 
---� I do not consent [  ].

............................................................................................................................................................................................................................................

YΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ / APPLICANT SIGNATURE HMEROMHNIA / DATE

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / NAME - SURNAME ΑΡ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ / REG. NUMBER
............................................................................................................................................................................................................................................
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