
ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ»                        Σχολική Χρονιά 2020 – 2021 

Γραφείο Συμβουλευτικής 

 

Υποτροφίες Ιδιωτικών Πανεπιστημίων/Κολλεγίων 

 

Τα ακόλουθα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια προσφέρουν στους τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου μας 

Υποτροφίες (Ολικές ή και Μερικές) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022. 

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφίες στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια, πρέπει να πληρούν τα 

κριτήρια και τους όρους που τα ίδια τα Πανεπιστήμια/Κολέγια θέτουν στους υποψηφίους και να επιστρέψουν 

συμπληρωμένη την Αίτηση Υποτροφίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου κάτω από το ΣΕΑ και στην Γ’ 

τάξη. Για όσα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτείται ειδικό έντυπο αίτησης (π.χ. Alexander College) οι υποψήφιοι θα το 

προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του σχολείου, κάτω από το ΣΕΑ. Αίτηση μπορούν να κάνουν και μαθητές/τριες που δεν 

πληρούν τα κριτήρια που θέτει το κάθε Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο.  

Οι υποτροφίες που έχουν προσφερθεί μέχρι σήμερα (2/6/2020) αφορούν τα ιδρύματα που φαίνονται με αλφαβητική 

σειρά στον πίνακα που ακολουθεί:  

Επισημαίνεται ότι υποτροφίες/χορηγίες προσφέρονται επίσης από διάφορα ιδρύματα (π.χ. Ροταριανός Όμιλος, Ίδρυμα 

Ζήνωνος & Τερέζας Ρωσσίδη) για σπουδές σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται 

για τις εν λόγω υποτροφίες:  

● Με σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου στο  ΣΕΑ 

● Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis/ypotrofies_metalykeiakes_spoudes.pdf  

 

http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis/ypotrofies_metalykeiakes_spoudes.pdf


Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο/Κολέγιο Υποτροφίες - Προϋποθέσεις Σημειώσεις 

ALEXANDER COLLEGE 

Τηλ. επικ.:70002592 

● υποτροφίες ύψους μέχρι και  50% 

 

● Λαμβάνονται υπόψη η τελική 

βαθμολογία καθώς και οικονομικά 

κριτήρια 

● Η υποτροφία ισχύει για το δεύτερο και 

τρίτο έτος σπουδών στην περίπτωση 

που ο/η φοιτητής/τρια εξασφαλίσει 

τουλάχιστον το 55% της γενικής 

βαθμολογίας 

AMERICAN COLLEGE 

Τηλ. επικ.:22661122 

 Έκπτωση 25% στα δίδακτρα για όλα τα έτη 
σε όσους εγγραφούν ως 30 Ιουνίου 2021 

• Έκπτωση 15% στα δίδακτρα για όλα τα έτη 
σε όσους εγγραφούν ως 31 Αυγούστου 
2021 

• Επιπλέον υποτροφία 5% στα δίδακτρα 
για όλα τα έτη σε μία από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 
 Οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικά 
κριτήρια ή Πολύτεκνες οικογένειες 
 Οικογένειες που εργάζονται στα 
σώματα ασφαλείας (Αστυνομία, 
Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) 
 Αθλητές 
 Απόφοιτοι με συστατική επιστολή από 
ΣΕΑ  

 

Όσοι λάβουν την επιπλέον υποτροφία 

είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν 

τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων, 

ώστε να επαναληφθεί η προσφορά για τα 

επόμενα έτη σπουδών. Η συγκεκριμένη 

προσφορά ισχύει μόνο για τα παρακάτω 

αξιολογημένα προγράμματα σπουδών: 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

Μηχανογραφημένη Λογιστική, 

Γραμματειακές Σπουδές, Μάρκετινγκ, 

Γαστρονομικές Τέχνες, Διοίκηση 

Ξενοδοχείου, Διοίκηση Τουρισμού, 

Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών 

ATLANTIS COLLEGE 
Τηλ. επικ 357 23819664 

Υποτροφίες με Κοινωνικο-οικονομικά 

κριτήρια και επίδοσης 

Επικοινωνία με τη Σύμβουλο 

http://www.ac.ac.cy/el/MBA/bachelor-in-business-administration765
http://www.ac.ac.cy/el/programs-of-study/computerized-accounting
http://www.ac.ac.cy/el/programs-of-study/diploma-in-office-management-(secretarial-studies)769
http://www.ac.ac.cy/el/programs-of-study/diploma-in-marketing768
http://www.ac.ac.cy/el/programs-of-study/bachelor-in-culinary-arts766
http://www.ac.ac.cy/el/programs-of-study/bachelor-in-hotel-management764
http://www.ac.ac.cy/el/programs-of-study/bachelor-in-hotel-management764
http://www.ac.ac.cy/el/programs-of-study/bachelor-in-travel-and-tourism-management
http://www.ac.ac.cy/el/programs-of-study/computer-network-technician


CYPRUS COLLEGE 

Τηλ. επικ.: 22713000 

● υποτροφίες ύψους 25% σε κάθε 

πρόγραμμα σπουδών 

 

● Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 15/20 και 

άνω 

● Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα 

χρόνια σπουδών 

● Οι υποτροφίες ισχύουν για το Cyprus 

College Λευκωσίας και Λεμεσού 

 

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS 

Τηλ. επικ.: 22713000 

● υποτροφίες ύψους 75% (19-20/20) 

● υποτροφίες ύψους 50% (18-18,99/20) 

● υποτροφίες ύψους 25% (17-17,99/20) 

 

● Οι υποτροφίες ισχύουν για τους 

μαθητές που θα εισηγηθεί το Γραφείο 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 

Αγωγής  

● Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο 

έτος σπουδών 

● Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για τα 

προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής 

και Εργοθεραπείας 

FREDERICK INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY 

Τηλ. Επικ.: 22431355-25730975 

● υποτροφίες ύψους 100% (19-20/20) 

● υποτροφίες ύψους 50% (18-18,99/20) 

● υποτροφίες ύψους 10-20% (17-17,99/20) 

● υποτροφίες για όλα τα έτη στο πρόγραμμα 

Δημοσιογραφίας 50% 

● αθλητικές υποτροφίες μέχρι 100% 

● Υποτροφίες με βάση κοινωνικο-

οικονομικά κριτήρια 

● Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο 

έτος σπουδών 

INTERCOLLEGE 

Τηλ. επικ.:22842497 / 25381180 

● 1 υποτροφία αριστείας ύψους 20% με 

γενικό βαθμό 19/20 και άνω 
• Όλες οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου 

ότι πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής 



 ● 1 υποτροφία αριστείας ύψους 10% με 

γενικό βαθμό 18/20 και άνω 

● υποτροφίες ύψους 10% σε φοιτητές που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές και 

οικογενειακές δυσκολίες 

• Οι υποτροφίες ισχύουν στα ήδη 

μειωμένα κατά 15% διδακτρα 

Ινστιτούτο Επαγγελματικών 

Σπουδών του UCLan Cyprus  

Τηλ. επικ.:24694016/56 

● Υποτροφίες €1000 για τα προγράμματα 

στη Γεωργοκτηνοτροφία/ 

Αργοεπιχειρηματικότητα & Μηχανική 

Αυτοκινήτων 

• Ισχύουν και για τα δύο έτη 

KES COLLEGE 

Τηλ. επικ.: 22875737 

● 50 υποτροφίες ύψους 50% με γενικό 

βαθμό 15/20 και άνω 
• Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα 

χρόνια σπουδών 

• Οικονομική Οικογενειακή κατάσταση  

• Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην 

επιλογή 

Larnaca College 

Τηλ. επικ.: 24 828899  
 Email: larnacacollege@gmail.com 

 www.larnacacollege.ac.cy 

● Μερικές Υποτροφίες (50% έκπτωση 
διδάκτρων) 
 

 

Ledra College 

Τηλ. επικ.: 22514044 

● υποτροφίες ύψους 30% (18,5-20/20) 

● υποτροφίες ύψους 20% (17-18,50/20) 

● υποτροφίες ύψους 10% (15-17/20) 

● 1 υποτροφία 100% 

● υποτροφίες λόγω οικονομικών δυσκολιών 

Αίτηση διαδικτυακά ή τηλεφωνικώς 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

Τηλ. επικ.: 22842496 

Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού: 

● υποτροφία ύψους 10% με γενικό βαθμό 

18/20 και άνω 

● Όλες οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου 

ότι πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής 

● Οι υποτροφίες ισχύουν στα ήδη 

μειωμένα κατά 20% δίδακτρα. 

mailto:larnacacollege@gmail.com
http://www.larnacacollege.ac.cy/


● υποτροφίες ύψους 10% σε φοιτητές 

που αντιμετωπίζουν οικονομικές και 

οικογενειακές δυσκολίες  

● Η υποτροφία ισχύει για το πρώτο έτος 

σπουδών 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΠΑΦΟΥ 

Τηλ. επικ.: 26843300 

● 2 υποτροφίες ύψους 50%  

● 2 υποτροφίες ύψους 30%  

 Οι υποτροφίες προσφέρονται για το 

πρώτο έτος σπουδών 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Τηλ. επικ.:22841529 

1. Υποτροφίες Αριστείας: 

● υποτροφίες ύψους 75% (19-20/20) 

● υποτροφίες ύψους 50% (18-18,99/20) 

● υποτροφίες ύψους 25% (17-17,99/20) 

2. Κοινωνικο-οικονομικές Υποτροφίες: 

● υποτροφίες φοιτητικής μέριμνας 

● υποτροφίες σε μαθητές/τριες πολύτεκνων 

οικογενειών 

3. Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Οικογένειας 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας: 

● υποτροφίες σε περιπτώσεις ταυτόχρονης 

φοίτησης αδελφιών στο Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας  

4. Υποτροφίες Αθλητικής Διάκρισης 

● υποτροφίες σε μαθητές/τριες που θα 

συμμετέχουν σε αθλητική ομάδα του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

1.  Υποτροφίες με βάση το Γενικό 

Βαθμό Απολυτηρίου 

2. Υποτροφίες με βάση οικονομικά 

κριτήρια 

3. Υποτροφίες σε αδέλφια που 

φοιτούν ταυτόχρονα 

4. Υποτροφίες Αθλητικής Διάκρισης 

Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου 

ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια 

εισδοχής του προγράμματος για το οποίο 

ενδιαφέρεται και ισχύουν για το πρώτο 

έτος σπουδών. 

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα 

συμβατικά ακαδημαϊκά προπτυχιακά 

προγράμματα με εξαίρεση το 

πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική. 



Susini College 
Λεμεσός:  Τηλ.: 25 366196 

Φαξ.:25 369702 
Λευκωσία :  Τηλ.L:  22 676663 

Φαξ.: +357  22 670005 
Email: susinicol@cytanet.com.cy 

web:   www.susini.ac.cy 
 

 3 υποτροφίες σε μαθήτριές  που 

αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 

δυσκολίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022 και αφορούν τα προγράμματα 

Αισθητικής. Οι υποτροφίες δίνονται υπό τη 

μορφή μείωσης διδάκτρων αξίας €1.000 για 

κάθε έτος σπουδών. 

 Το Susini College που λειτουργεί στη 

Λεμεσό και Λευκωσία. 

 Υπάρχει ειδικό έντυπο που πρέπει να 

συμπληρωθεί και να σταλεί με φαξ στο 

25-369702 – Susini College. 

 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Τηλ. επικ.:22443055 
www.theo.ac.cy 

● υποτροφίες ύψους 100% (19,5-20/20) 

● υποτροφίες ύψους 75% (19-19,4/20) 

● υποτροφίες ύψους 50% (18,5-19,9/20) 

● υποτροφίες για διακρίσεις (Τέχνες & 

Αθλητισμό) σε νεοεισερχόμενους φοιτητές 

● υποτροφίες Ήθους και κοινωνικής 

Προσφοράς 

● υποτροφίες Βυζαντινής Μουσικής 

 προπτυχιακό πρόγραμμα στη 

Θεολογία 

 υπάρχει ειδική αίτηση 

UCLAN 

 UNIVERSITY OF CENTRAL 

LANCASHIRE 

Τηλ. επικ.:24694000 

● 3 μερικές υποτροφίες ύψους 50% 
● 3 μερικές υποτροφίες ύψους 40% 
● 6 μερικές υποτροφίες ύψους 30% 
● Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου 16,5/20 
και άνω 

● Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο 
έτος σπουδών 

● Οι υποτροφίες μπορούν να 
διατηρηθούν και τα υπόλοιπα έτη 
σπουδών εάν εξασφαλιστεί το 70% της 
συνολικής βαθμολογίας και 60% σε 
κάθε μάθημα 

PHILIPS UNIVERSITY  

Τηλ. επικ: 22441860 

● Υποτροφίες ύψους 50%, για τα πρώτα δύο 
έτη σπουδών, δικαίωμα συνέχισης με 
βάση την επίδοση του φοιτητή 

● 1 ολική υποτροφία μετά από εισήγηση του 
Καθηγητικού Συλλόγου για τα πρώτα δύο 
έτη σπουδών, δικαίωμα συνέχισης με 
βάση την επίδοση του φοιτητή 

 

 

mailto:susinicol@cytanet.com.cy
http://www.susini.ac.cy/

