
Yπoβολή αίτησης μέσω του UCY Portal στο  
www.ucy.ac.cy/mobility  ή  
www.ucy.ac.cy/mobility_alumni (ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) 
μεταξύ 14/02/2021 και 20/03/2021 

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 
 

 
 

Δημιουργία νέου αιτήματος – τοποθετήσεις 
 
Με την δημιουργία του νέου αιτήματος για τοποθετήσεις ο εξουσιοδοτημένος χρήστης 
εισέρχεται στην σελίδα της αίτησης 
 

 

 

 

http://www.ucy.ac.cy/mobility
http://www.ucy.ac.cy/mobility_alumni


Εικόνα 20 - Σελίδα αίτησης για τοποθετήσεις 

Στη συνέχεια ο αιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία στην αίτηση 

Στο σημείο που υποδεικνύεται πιο κάτω, θα πρέπει να επισυναφθεί το σχετικό έντυπο 
γνώσης ξένης γλώσσας (σε μορφή PDF) 

 

Εικόνα 21 - Σελίδα αίτησης για τοποθετήσεις – επισύναψη αρχείου γνώσης 
ξένης γλώσσας 

Στο πιο κάτω σημείο, θα πρέπει να επισυναφθεί το σχετικό έντυπο αποδοχής από 
τον οργανισμό  (είτε επιστολή είτε e-mail σε μορφή PDF) 

 
 

Εικόνα 22 - Σελίδα αίτησης για τοποθετήσεις – επισύναψη εντύπου αποδοχής από τον 
οργανισμό 

Στο πιο κάτω σημείο, θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες 
για τον οργανισμό υποδοχής 



 

Εικόνα 23 - Σελίδα αίτησης για τοποθετήσεις – πληροφορίες για τον οργανισμό 
υποδοχής 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αίτησης θα πρέπει ο χρήστης να πατήσει και 
στα 2 σημεία την επιλογή Submit 

 
 

Εικόνα 24- Σελίδα αίτησης – υποβολή 

Μετά την υποβολή της αίτησης στο σημείο « Κατάσταση αίτησης», φαίνεται εάν η 
αίτηση καταχωρήθηκε σωστά, ή εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο 
πρέπει να διορθωθεί 

Πατώντας στο σημείο «προβολή», εμφανίζεται ξανά η αίτηση. 



 
Εικόνα 25 - Σελίδα αίτησης για τοποθετήσεις – προβολή 

Εάν η αίτηση εγκριθεί από το Τμήμα του, τότε ο αιτητής θα λάβει το πιο κάτω email:  
 
«Η αίτηση που είχατε υποβάλει για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus 
Τοποθετήσεις έχει εγκριθεί. Επόμενο βήμα είναι να επικοινωνήσετε με το Γραφείο 
Υποστήριξης Κινητικότητας για τα περαιτέρω στάδια της διαδικασίας.» 
 
Όταν λάβει το πιο πάνω μήνυμα, ο αιτητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το 
Γραφείο Κινητικότητας. 
 
Εάν η αίτηση απορριφθεί, τότε ο αιτητής θα λάβει το πιο κάτω email: 
 
«Η αίτηση που είχατε υποβάλει για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus 
Τοποθετήσεις έχει απορριφθεί. Συνδεθείτε στο σύστημα για να δείτε τα σχόλια στην 
αίτηση σας και αν μπορεί αυτή να ξανά υποβληθεί σε αυτή την πρόσκληση.» 
 
Όταν ο αιτητής λάβει το πιο πάνω μήνυμα, θα πρέπει να συνδεθεί ξανά στο 
σύστημα, ούτως ώστε να διορθώσει την αίτηση του, με βάση τα σχόλια που την 
συνοδεύουν και να την ξανά υποβάλει. 
 
 
 

 


