
                         

  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 

 

2. EΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ 
Γράψτε τα πρόσθετα προσόντα που αποκτήσατε και για τα οποία ζητάτε να σας παραχωρηθούν πρόσθετες μονάδες  

 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που κατέγραψα στην παρούσα αίτηση είναι ορθά και ότι τα επισυναπτόμενα στην αίτηση 

έγγραφα είναι γνήσια και αληθή.  Εξουσιοδοτώ την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας όπως διατηρεί, σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε  

άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμου, τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο για σκοπούς παραχώρησης μονάδων πρόσθετων 

προσόντων στον πίνακα διοριστέων ή/και διορισίμων. 

 

 

 

     .......................................................                                                                                 …../.…/…….. 

           Υπογραφή αιτητή/αιτήτριας                                                                                     Ημερομηνία 

 

 

 

Τίτλος σπουδών Εκπαιδευτικό ίδρυμα  Χώρα Από Μέχρι 

  
 
 
 
 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

Βαθμίδα: 

 ☐ Δημοτική    

 ☐ Προδημοτική    

 ☐ Ειδική Εκπαίδευση    

 ☐ Μέση Γενική   

 ☐ Μέση Τεχνική  

 

email: Τηλ: 

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

(ΕΕΥ 19) 
09.12.2021 

 

Αρ. Ταυτότητας: Ημ. Γέννησης: 

 

 

 

 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ/ΑΙΤΗΤΡΙΕΣ 

 
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση πιστοποιητικά/αποδεικτικά, είτε σε πρωτότυπο  

είτε σε φωτοαντίγραφο (μέγεθος Α4), τα οποία απαριθμούνται πιο κάτω. Σε περίπτωση που θα κατατεθεί  

φωτοαντίγραφο, είναι απαραίτητο ο/η αιτητής/τρια να προσκομίσει και το πρωτότυπο, ούτως ώστε να πιστοποιηθεί  

η γνησιότητα του φωτοαντιγράφου, από λειτουργό της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ). Για  

αιτητές/τριες που διαμένουν στην Ελλάδα, η πιστοποίηση των εγγράφων και του δελτίου πολιτικής  

ταυτότητας/διαβατηρίου μπορεί να γίνει σε τοπικό αστυνομικό σταθμό ή σε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών του  

δημοσίου.  

 

1. Τίτλο/τίτλους σπουδών (πτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου).  

2. Αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων και της επίδοσης στο καθένα, για κάθε χρονιά φοίτησης,   

στην οποία να αναγράφονται επίσης ο γενικός βαθμός και το σύνολο των ECTS.  

3. Φωτοαντίγραφο από τον Οδηγό Σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο φοίτησε ο αιτητής, με 

σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε μαθήματος που περιλαμβάνεται στην αναλυτική κατάσταση των 

διδαχθέντων μαθημάτων. (Δεν απαιτείται για τίτλους που απονέμονται από τα κρατικά πανεπιστήμια Κύπρου και 

Ελλάδας ή από αναγνωρισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου). Επιπρόσθετα των πιο πάνω:  

4. Για Διδακτορικούς Τίτλους, αντίγραφο με τον τομέα/τίτλο της διατριβής, τα περιεχόμενα και σύντομη περίληψη.  

5. Για τίτλους που αποκτήθηκαν όχι με συνεχή εσωτερική φοίτηση στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που απένειμε τον 

τίτλο, Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ισοτιμίας από το ΚΥΣΑΤΣ (Δεν απαιτείται για μεταπτυχιακούς τίτλους των 

Ανοικτών Πανεπιστημίων Κύπρου, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου).  

6. Για τίτλους δεύτερου επιπέδου, χωρίς πρώτο καταληκτικό τίτλο, Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ισοτιμίας προς 

Πτυχίο και προς Μάστερ/ Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών, από το ΚΥΣΑΤΣ.  

 

Σημείωση:  

Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία δεν θα εξετάζονται. 


