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Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τις πανεπιστημιακές σπουδές στο πεδίο του 

ελληνικού πολιτισμού είναι η έναρξη, από το φθινόπωρο του 2018, του πρώτου εξ 

αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Ελληνικές Σπουδές. Το πρόγραμμα θα 

προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα έχει ελάχιστη διάρκεια 18 

μηνών και θα δίνει στους φοιτητές την δυνατότητα ειδίκευσης σε τρεις κατευθύνσεις: 

Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση. Πρόκειται 

για μια καινοτόμο εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με βασικό όραμα να προσφέρει την προοπτική 

μεταπτυχιακών σπουδών στον ελληνικό πολιτισμό σε κάθε κάτοχο πτυχίου αναγνωρισμένου 

πανεπιστημίου. Προς το σκοπό αυτό, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ελληνικές Σπουδές 

του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επιχειρεί να συνδυάσει με πρωτοποριακό τρόπο το 

γενικό με το ειδικό, εισάγοντας για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο το πρότυπο των 

θεματικών πολιτισμικών σπουδών του εξωτερικού (π.χ. των Αμερικανικών, Μεσανατολικών 

ή Αφρικανικών Σπουδών). Τονίζεται ότι το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα δίνει έμφαση 

στη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με τις αναγκαίες σήμερα πρακτικές δεξιότητες και 

την ανάπτυξή τους, με στόχο οι απόφοιτοί του να μπορούν άμεσα και αποτελεσματικά να 

ανταποκριθούν στις αυξημένες και ιδιαίτερες απαιτήσεις του σήμερα. επαγγελματικά, 

ερευνητικά ή συμβουλευτικά.  
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Δομή του Προγράμματος  

Το πρόγραμμα είναι, δηλαδή, έτσι σχεδιασμένο, ώστε αφενός μεν να προσφέρει μια 

συστηματική κατάρτιση σε ορισμένα θεμελιώδη μεθοδολογικά ζητήματα της μελέτης του 

ελληνικού πολιτισμού γενικότερα και αφετέρου να καθιστά εφικτή την ειδίκευση των 

φοιτητών στο επιμέρους αντικείμενο της προτίμησής τους. Η ειδίκευση αυτή επιτυγχάνεται 

με δύο τρόπους: πρώτον, με τον κατάλληλο συνδυασμό επιλεγομένων μαθημάτων και, 

δεύτερον, με τη Διπλωματική Εργασία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η φοίτηση αρχίζει  με τρία υποχρεωτικά μαθήματα που εστιάζουν σε 

μεθοδολογικά ζητήματα των τριών κατευθύνσεων του προγράμματος. Ακολούθως, από το 

δεύτερο εξάμηνο, κάθε φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει, 

εντός της οποίας θα κληθεί να φοιτήσει σε τέσσερα από τα έξι εκάστοτε προσφερόμενα 

μαθήματα. Μεταξύ των μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης υπάρχει και ένα που έχει τίτλο 

«Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών». Εδώ έχουμε άλλη μια καινοτομία του 

προγράμματος, καθώς πρόκειται για μαθήματα «ανοιχτού περιεχομένου». Με άλλα λόγια, το 

ακριβές περιεχόμενο κάθε μαθήματος «Ειδικών θεμάτων» θα καθορίζεται κάθε φορά με 

ευέλικτο τρόπο, με βάση τόσο τις προτιμήσεις που θα εκφράζουν οι ίδιοι οι φοιτητές όσο και 

μείζονα, τρέχοντα ζητήματα της επιστημονικής επικαιρότητας. Για να ολοκληρώσει τις 

σπουδές του ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία.   

 

Διάρκεια Σπουδών  

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι 18 μήνες, δηλαδή 3 εξάμηνα. Βεβαίως, ο κάθε 

φοιτητής μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα σπουδών στις ανάγκες του. Για παράδειγμα 

το πρώτο εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 3 μαθημάτων. Ο φοιτητής όμως, 

αν και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει λιγότερα μαθήματα επιμηκύνοντας  έτσι το 

χρόνο παρακολούθησης των μαθημάτων κορμού. Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα του 2ου 

εξαμήνου.  

 

Κατεύθυνση Ιστορίας  

Στην κατεύθυνση Ιστορίας, προφέρονται μαθήματα αρχαίας, βυζαντινής και μεσαιωνικής, 

νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και κυπριακής ιστορίας. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους  

φοιτητές να συνδυάσουν τη συστηματική, σφαιρική παιδεία με την εξειδικευμένη κατάρτιση 

στο πεδίο της προτίμησής τους. Το μάθημα Θέματα αρχαίας ελληνικής ιστορίας στοχεύει στο 

να αναδειχθούν, σε καινούριο φως και σε καινούριες συνάφειες, οι πολύμορφες και 

πολυποίκιλες εκφάνσεις της δραστηριότητας των αρχαίων Ελλήνων. Ιδιαίτερη έμφαση θα 

δοθεί στις συνέχειες και ασυνέχειες του αρχαίου ελληνικού κόσμου και σε ζητήματα  που 

άπτονται των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων των ελληνικών πληθυσμών με άλλους 

πολιτισμούς και πληθυσμούς της αρχαιότητας. Ίδια προσέγγιση υιοθετείται και στα 

μαθήματα της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής περιόδου ενώ  το πρωτότυπο μάθημα Βυζαντινά 

και Λατινικά κράτη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 δίδει τη δυνατότητα 

στους φοιτητές να μελετήσουν εις βάθος τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στον πολιτικό και 

κοινωνικό μετασχηματισμό του βυζαντινού κράτους. Τα μαθήματα νεότερης και σύγχρονης 

ιστορίας εστιάζουν στην παρουσίαση βασικών θεμάτων της οικονομικής, κοινωνικής και 



πολιτικής ιστορίας του ελληνικού κράτους και της σχέσης του με άλλους εθνικούς και 

υπερεθνικούς σχηματισμούς.Επιπλέον, τα Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών: Ιστορία 

δίνουν σε όλους τους συμμετέχοντες (διδάσκοντες και φοιτητές) τη μοναδική δυνατότητα να 

συνδιαμορφώνουν ενεργά το πρόγραμμα σπουδών, εμπλουτίζοντάς το κάθε φορά με ένα 

μάθημα που άπτεται των ιδιαίτερων προτιμήσεων και ερευνητικών ενδιαφερόντων τους. Η 

ακόμη πιο στενή εξειδίκευση των φοιτητών επέρχεται, τέλος, με την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής τους διατριβής κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.  

 

Διδάσκοντες: Πάνος Χριστοδούλου, Vlada Stankovic, Λυκούργος Κουρκουβέλλας, 

Κωνσταντίνος Δουκάκης  

 

 

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Τέχνης 

Στην κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Τέχνης, μια σειρά πρωτότυπων μαθημάτων δίνει τη 

δυνατότητα στους φοιτητές να συνδυάσουν τη συστηματική, σφαιρική παιδεία με την 

εξειδικευμένη κατάρτιση στο πεδίο της προτίμησής τους. Σε ό,τι αφορά την προϊστορική και 

κλασική αρχαιολογία, τα προσφερόμενα μαθήματα οδηγούν καταρχάς στη διεύρυνση του 

γνωστικού υποβάθρου σε συγκεκριμένες, σημαντικές πτυχές της αρχαιολογίας της Εποχής 

του Χαλκού και των ιστορικών χρόνων της αρχαιότητας (π.χ. οικιστική και ταφική 

αρχιτεκτονική, κεραμική, γλυπτική, τοπογραφία). Στο πλαίσιο της ερευνητικής αυτής 

εμβάθυνσης, οι φοιτητές του προγράμματος θα αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες που ως τώρα 

σπάνια έχουν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας. Σε αυτές ανήκουν η βαθιά 

κατανόηση του θεωρητικού υποβάθρου της αρχαιολογίας μέσω της εξοικείωσης με 

επιλεγμένες περιοχές της φιλοσοφίας της επιστήμης, η ουσιαστική γνωριμία με το 

«μηχανοστάσιο» της αρχαιολογίας, δηλαδή με τις διαδικασίες μελέτης και επιστημονικής 

δημοσίευσης των αρχαιολογικών ευρημάτων, οι βασικές αρχές της γραπτής, αλλά και 

προφορικής παρουσίασης του αρχαιολογικού υλικού ενώπιον ενός επιστημονικού κοινού, 

κ.ο.κ. 

Περαιτέρω, τα μαθήματα βυζαντινής και ευρύτερα μεσαιωνικής αρχαιολογίας δίνουν 

στους φοιτητές το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας παν-ελληνικής αντίληψης των φαινομένων, 

καθώς εστιάζουν σε μείζονες αρχαιολογικές εκφάνσεις τόσο του ελλαδικού όσο και του 

κυπριακού μεσαιωνικού ελληνισμού. Εκτός αυτού, καθώς η αρχαιολογία και η τέχνη δεν 

υπάρχουν ποτέ εν κενώ, οι φοιτητές μπορούν να εμβαθύνουν και στο εξαιρετικής σημασίας 

ζήτημα της διασύνδεσής τους με το εκάστοτε πολιτικό και διανοητικό περιβάλλον, ιδίως των 

τελευταίων δύο αιώνων στον ελληνικό χώρο. Επιπλέον, τα Ειδικά θέματα Ελληνικών 

Σπουδών: Αρχαιολογία/Τέχνη δίνουν σε όλους τους συμμετέχοντες (διδάσκοντες και 

φοιτητές) τη μοναδική δυνατότητα να συνδιαμορφώνουν ενεργά το πρόγραμμα σπουδών, 

εμπλουτίζοντάς το κάθε φορά με ένα μάθημα που άπτεται των ιδιαίτερων προτιμήσεων και 

ερευνητικών ενδιαφερόντων τους. Η ακόμη πιο στενή εξειδίκευση των φοιτητών επέρχεται, 

τέλος, με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής κατά το τελευταίο εξάμηνο των 

σπουδών.  

Διδάσκοντες: Θεόδωρος Γιαννόπουλος, Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, Paolo Vitti, Σοφία 

Χατζήπαπα-Gee.  

 



Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση  

Στην κατεύθυνση της Εκπαίδευσης και της Πολιτιστικής Διαχείρισης προσφέρονται 

μαθήματα που αφορούν σε ζητήματα εκπαίδευσης και πολιτιστικής διαχείρισης με έμφαση 

στις πραγματικότητες του σήμερα. Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει να καλύψει το αίτημα και 

την ανάγκη ανάπτυξης θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων για την αξιοποίηση του 

φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, υλικού ή/και άυλου, όποιο κι αν είναι αυτό και όπως 

κι αν σώζεται σε κάθε τόπο (λ.χ. η φύση, η ιστορική πληροφορία από τις πηγές, οι 

παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, τα αρχαιολογικά και λαογραφικά (ή/και άλλα) αντικείμενα, 

η μουσική, ο χορός, η αρχιτεκτονική, οι τέχνες, οι πρακτικές, ό,τι άλλο). Με εκκίνηση το 

μάθημα "Θεμελιώδη Θέματα Πολιτιστικής Διαχείρισης", όπου τίθενται και συζητώνται το 

πλαίσιο, τα ζητήματα και οι προοπτικές, η κατεύθυνση της Εκπαίδευσης και της 

Πολιτιστικής Διαχείρισης παρουσιάζει, αναλύει κριτικά, εμβαθύνει και αναπτύσσει 

πρακτικές δεξιότητες αναφορικά με τη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση στο 

σχολείο και σε μη σχολικά περιβάλλοντα, όπως τα μουσείο και τα μνημεία (μη τυπική και 

άτυπη μάθηση), με τον τουρισμό, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την πρόσληψη και την 

προβολή του παρελθόντος σήμερα και στο μέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σειράς ειδικών 

μαθημάτων που προσεγγίζουν διεξοδικά τα ανωτέρω ζητήματα με έμφαση στα τρέχοντα 

θέματα, στις εν ενεργεία (αλλά και υπό ανάπτυξη) πρακτικές, πολιτικές και στρατηγικές, 

αλλά και στην έρευνα. Επιπλέον, τα Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών: Εκπαίδευση και 

Πολιτιστική Διαχείριση  δίνουν σε όλους τους συμμετέχοντες (διδάσκοντες και φοιτητές) τη 

μοναδική δυνατότητα να συνδιαμορφώνουν ενεργά το πρόγραμμα σπουδών, εμπλουτίζοντάς 

το κάθε φορά με ένα μάθημα που άπτεται των ιδιαίτερων προτιμήσεων και ερευνητικών 

ενδιαφερόντων τους. Η ακόμη πιο στενή εξειδίκευση των φοιτητών επέρχεται, τέλος, με την 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών. 

Διδάσκοντες: Γιώργος Παπαϊωάννου, Γιώργος Κουτρουμάνος, Χάρις Ξιναρή, 

Αριστοτέλης Ζμάς, Σπύρος Σπύρου.  

 

Εκπαιδευτική Διαδικασία  

Τα μαθήματα δεν έχουν την παραδοσιακή μορφή εισαγωγής σε ένα ιστορικό, 

αρχαιολογικό ή άλλο θέμα και δεν αποσκοπούν στη στείρα παράδοση ύλης. Τα μαθήματα 

είναι σεμιναριακού χαρακτήρα και η εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύει μεν στην παροχή 

συγκεκριμένων γνώσεων, αλλά εστιάζει στη διερεύνηση και στην εξοικείωση με τις 

ερευνητικές μεθόδους μελέτης και κατανόησης των γνωστικών αντικειμένων των τριών 

κατευθύνσεων. Επιπλέον, η μελέτη του γνωστικού αντικειμένου εσκεμμένα αποσυνδέεται 

από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες θέλουν τον φοιτητή δέκτη γνώσεων 

με μικρή συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία. Το μοντέλο που εφαρμόζεται είναι 

συμμετοχικό, ομαδοσυνεργατικό και με έμφαση στην υγιή και παραγωγική αμφισβήτηση, 

ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή με στόχο τη διεύρυνση των ερευνητικών 

οριζόντων των συμμετεχόντων. Αυτό επιτυγχάνεται με πολλαπλούς τρόπους, όπως είναι λ.χ. 

οι προφορικές παρουσιάσεις δοκιμίων και άλλων γραπτών/λογοτεχνικών πηγών, η συζήτηση 

κειμένων και ιδεών προτεινόμενα από τους φοιτητές, η παρουσίαση υλικού και μεθόδων, η 

συζήτηση και η διεπιστημονική προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού, ιδεών και κειμένων 

συναφών με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, οι ατομικές ή συλλογικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, οι συμμετοχικές διά ζώσης ή διαδικτυακές επισκέψεις κλπ.  

 



Τέλος, μια ακόμη πρωτοτυπία του προγράμματος αποτελεί ο εμπλουτισμός της  

εκπαιδευτικής διαδικασίας με ένα μηναίο διαθεματικό μεταπτυχιακό σεμινάριο. Οι φοιτητές, 

ανεξαρτήτως επιλογής κατεύθυνσης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να 

συμμετάσχουν - αν και εφόσον το επιθυμούν -  σε διαλέξεις/σεμινάρια, όπου ένας από τους 

διδάσκοντες ή ακόμη και ένας καλεσμένος ακαδημαϊκός θα παρουσιάζει πτυχές της 

ερευνητικής του δραστηριότητας. Στόχος είναι η παρουσίαση και δημιουργική συζήτηση 

πρωτότυπων επιστημονικών θεμάτων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε διδάσκοντες και 

διδασκόμενους να διευρύνουν τους ερευνητικούς τους ορίζοντες και να θεμελιωθεί κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του προγράμματος. Το μηνιαίο 

διαθεματικό μεταπτυχιακό σεμινάριο αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα στην εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής διατριβής κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών. Επίσης, το σεμινάριο 

συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με τις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου ?????, το 

οποίο είναι σε συνεχή συνεργασία με το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα.  

 

Μορφές αξιολόγησης 

Ο τρόπος και η μορφή αξιολόγησης (50%  τρέχουσα αξιολόγηση, 50% τελική εξέταση) θα 

ανταποκρίνεται πλήρως στο πνεύμα που διέπει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ελληνικές 

Σπουδές. Κατά τη διάρκεια του τετραμήνου θα πραγματοποιούνται μικρές, σύντομες και 

απλές δραστηριότητες αξιολόγησης. Αυτές αποσκοπούν στην κριτική αφομοίωση 

θεμελιωδών ζητημάτων του γνωστικού αντικειμένου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με την κατανόηση, περιγραφή και παρουσίαση του θέματος που καλείται να 

μελετήσει ο φοιτητής. Συνεπώς η τρέχουσα αξιολόγηση συνδέεται άμεσα με την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στο ίδιο πλαίσιο η τελική εξέταση δεν αποτελεί δοκιμασία 

επίδειξης γνώσεων, αλλά ανάδειξης των ερευνητικών δεξιοτήτων που απέκτησε ο φοιτητής 

κατά τη διάρκεια του τετράμηνου.  

 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ελληνικές Σπουδές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

Κύπρου επενδύει σε όλες τις δυνατότητες της ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, με την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο που διακρίνει τη μορφή αυτή των 

πανεπιστημιακών σπουδών τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Το πρόγραμμα δίνει, συνεπώς, 

την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να φοιτήσει εξ ολοκλήρου με ψηφιακό τρόπο από 

όπου κι αν βρίσκεται (Ελλάδα, Κύπρο ή εξωτερικό), χωρίς να απαιτείται η φυσική του 

παρουσία και τα συνακόλουθα έξοδα μετακίνησής του. Θα υπάρχουν, εντούτοις, και πολλές 

δια ζώσης εκδηλώσεις (π.χ. εκδρομές, ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, κλπ.), στις 

οποίες οι φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά και να συναντώνται με τα μέλη 

του ακαδημαϊκού προσωπικού. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι προσαρμοσμένη στην εξ 

Αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.  

 

 

 



Ακαδημαϊκό προσωπικό 

 Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού προσωπικού του προγράμματος 

άπτεται πλήθους ζητημάτων σχετικών με τις ελληνικές σπουδές και γενικότερα με τον 

ελληνικό πολιτισμό. Ως αποτέλεσμα, σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ελληνικές 

Σπουδές είναι οι απόφοιτοί  του όχι μόνο να έχουν αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις 

σχετικές με την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, αλλά και να έχουν ανακαλύψει τις ευρύτερες 

πνευματικές προκλήσεις που δημιουργεί η ενασχόληση με τον ελληνικό πολιτισμό. Το 

ακαδημαϊκό προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, 

ιστορικούς της τέχνης, ιστορικούς, φιλολόγους, μουσειολόγους, εκπαιδευτικούς και 

σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πρόκειται για μια δυνατή ομάδα επιστημόνων της 

νεώτερης γενιάς, η οποία διαθέτει ήδη μεγάλη εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

στις ιδιαιτερότητές της. Η ομάδα των διδασκόντων έχει διεθνή χαρακτήρα με διαφορετικό 

επιστημονικό υπόβαθρο και σημαντικές διδακτικές εμπειρίες από πανεπιστήμια της Ευρώπης 

και της Αμερικής (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Η.Π.Α. κ.α.).   

 

 

 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Διπλώματος  

Στο πτυχίο που θα αποκτήσει ο φοιτητής θα αναγράφεται η κατεύθυνση η οποία επέλεξε. 

Για παράδειγμα:    

 

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικές Σπουδές με κατεύθυνση  

Ιστορία ή  

Αρχαιολογία/Τέχνη ή  

Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση 

 

 

Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν 

μια κατεύθυνση έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα και από τις τρεις 

κατευθύνσεις και να αποκτήσουν έτσι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ελληνικές Σπουδές.    

 

 

 

 

 



Εγγραφή στο πρόγραμμα 

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 6100 ευρώ και μέχρι τέλος Ιουλίου υπάρχει έκπτωση 

10% (5470 ευρώ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής και 

εγγραφής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνικές Σπουδές μπορείτε να συμβουλευτείτε 

την  ιστοσελίδα του προγράμματος.   

https://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/id/174/dep/0/program_id/196/lang/el 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία 

Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία, Κύπρος 

Tηλ: +357 22713000 / 22713001 

Φαξ: +357 22662051 

      Email: online@euc.ac.cy 

www.euc.ac.cy 

Επίσης: 

Πάνος Χριστοδούλου (email: panosavch@gmail.com) 

Γεώργιος Παπαϊωάννου (email:georgios.ap.papaioannou@gmail.com) 

Θεόδωρος Γιαννόπουλος (email: theodoros.giannopoulos@gmail.com) 

 

 Σημ.: Οι εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει και θα συνεχιστούν μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.  

https://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/id/174/dep/0/program_id/196/lang/el
http://www.euc.ac.cy/
mailto:panosavch@gmail.com
mailto:theodoros.giannopoulos@gmail.com

