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ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΜΕΣΟΥ         ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021 -2022 
 

 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΕΓΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-22 
 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (22 713000)  

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 75% με γενικό βαθμό 19 και άνω. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50% με γενικό βαθμό 18 και άνω. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 25% με γενικό βαθμό 17 και άνω. 
Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2022-23 και για όλα τα προγράμματα 
σπουδών εκτός Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Εργοθεραπείας. 
* Για μαθητές με οικονομικές δυσκολίες θα προσφέρεται οικονομική στήριξη που θα ισχύει για όλα τα 
χρόνια σπουδών με γενικό βαθμό κάτω από 17. 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ (26843331, 26843300)  

 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50% βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, με γενικό βαθμό 15 και άνω. 

 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ  50% με γενικό βαθμό 18 και άνω. 
Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος για όλα τα προγράμματα σπουδών. 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (22 841719, 22 841527) 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 75% με γενικό βαθμό 19 και άνω. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50% με γενικό βαθμό 18 – 18,99. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 25% με γενικό βαθμό 17 – 17,99. 

 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - για τους αθλητές υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο υποτροφιών. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ανάλογα με την περίπτωση-θα δίνονται και σε μαθητές/τριες 
πολύτεκνων οικογενειών. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε περίπτωση ταυτόχρονης φοίτησης δύο (2) ή περισσοτέρων αδελφιών.  
Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος για όλα τα προγράμματα σπουδών εκτός Ιατρικής 
και το ύψος και η επέκταση τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζονται ετήσιως με κριτήριο την 
ακαδημαϊκή επίδοση.  
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK (22 394394, 25 730975) 

 ΠΛΗΡΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 100% με γενικό βαθμό 19 και άνω. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50% με γενικό βαθμό 18 – 18,99.  

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 10% – 20% των διδάκτρων  με γενικό βαθμό 17 – 17,99.  

 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - για τους αθλητές υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο υποτροφιών. 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ για μαθητές με βάση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.  

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ σε φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες ή σε αδέλφια που σπουδάζουν στο 
Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ που εγγράφονται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Frederick.  

Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος σπουδών. Από το δεύτερο έτος σπουδών οι φοιτητές/τριες 
μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης.  
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PHILIPS (22 441860, 22 441861) 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 80% των διδάκτρων για υποψηφίους με βαθμό απολυτηρίου 19/20 και άνω. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50% των διδάκτρων για υποψηφίους με βαθμό απολυτηρίου 18/20 -19/20. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 30% των διδάκτρων για υποψηφίους με βαθμό απολυτηρίου 16/20 -18/20. 
Οι υποτροφίες ισχύουν για τα 2 πρώτα έτη σπουδών νοουμένου ότι εξασφαλίσουν βαθμολογίες 
τουλάχιστον C+.  
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UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE CYPRUS (UCLan) (24 694054) 

 3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50%. 

 3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 40%. 

 6 ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 30%. 
                Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος σπουδών. 
Οι υποτροφίες μπορούν να παραταθούν για τα υπόλοιπα χρόνια σπουδών νοουμένου ότι ο υπότροφος 
εξασφαλίσει το 70% της συνολικής βαθμολογίας και 60% σε κάθε μάθημα. 
 
 
ALEXANDER COLLEGE (26272323) 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ μέχρι και 50% με βάση τον βαθμό απολυτηρίου και οικονομικά κριτήρια. (Εξαιρείται το 
ποσό εγγραφής των €1000)  (ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ – ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΕΑ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ). Η υποτροφία θα ισχύει για όλα τα ακαδημαϊκά έτη φοίτησης στην περίπτωση που ο φοιτητής 
εξασφαλίσει τουλάχιστο το 55% της γενικής βαθμολογίας του.  

 
 
CTL EUROCOLLEGE (25 736629) 

 2 ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (50% στα δίδακτρα) σε υπο0ψηφίους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 και 
άνω για φοίτηση σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. 

 
 
CDA (25 356810) 

 3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ με βάση το γενικό βαθμό απολυτηρίου ή με ειδικά κοινωνικά κριτήρια. 
Για το πρώτο έτος σπουδών, το Κολλέγιο θα καλύψει τη διαφορά με τη φοιτητική χορηγία που δικαιούστε 
από το Κράτος (€2565 μη πολύτεκνες οικογένειες ή €3420 πολύτεκνες οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα την 
περίοδο σπουδών του φοιτητή). 
 
 
CYPRUS COLLEGE (22 713000, 25 867300) 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 25% για υποψηφίους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15 και άνω.  
Οι υποτροφίες ισχύουν ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 
 
 

AMERICAN COLLEGE (22 368000) 

 Έκπτωση  30%  σε όσους εγγραφούν ως 30 Ιουνίου 2022. 

 Έκπτωση 25%  σε όσους εγγραφούν ως 31 Αυγούστου 2022. 

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 5%  σε μία από τις κατηγορίες: Οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια ή 
Πολύτεκνες οικογένειες, Οικογένειες που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας (Αστυνομία, 
Πυροσβεστική, Εθνική Φρουρά) και Αριστούχοι φοιτητές.  

      Οι υποτροφίες ισχύουν ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 
 
 
INTERCOLLEGE (22 842500) 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 15% σε υποψηφίους  με γενικό βαθμό 19/20 και άνω. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 10% σε υποψηφίους   με γενικό βαθμό 17.5/20 και άνω. 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ μέχρι 10% για υποψηφίους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες. 
Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος. Θα υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης εκ νέου των 
συγκεκριμένων υποτροφιών ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.  
 
SUSINΙ COLLEGE (25 366196, 22 676663) 

 3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΤΑ €800) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα 
προγράμματα ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ με κριτήριο την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.  
(ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ – ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ). 
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ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (22 842500) 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 10% με γενικό βαθμό 17.5 και άνω για τα προγράμματα: Πτυχίο στην Ναυτική Επιστήμη, 
Δίπλωμα στην Ναυτική Μηχανική.  

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ μέχρι 10% για μαθητές με ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες. 
       Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος. Θα υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης εκ νέου 
των συγκεκριμένων υποτροφιών ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 
 
 
THE LIMASSOL COLLEGE (25381095) 
   2 Υποτροφίες στο πρόγραμμα σπουδών Αισθητική και Κοσμητολογία, 4 έτη Πτυχίο (BSc)-25% έκπτωση 
στο ποσό των διδάκτρων. 
   2 Υποτροφίες στο πρόγραμμα σπουδών Διαιτολογία και Διατροφή, 4 έτη πτυχίο (BSc) )-25% έκπτωση 
στο ποσό των διδάκτρων. 
Oι πιο πάνω υποτροφίες ισχύουν για το 1ο έτος φοίτησης και ισχύουν για φοιτητές με γενικό βαθμό 18 και 
άνω. Επίσης θα παραχωρείται έκπτωση στα δίδακτρα σε πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες με 
οικονομικά προβλήματα.  
 
 
CASA COLLEGE (22662414, αιτήσεις στο admissions@casacollege.ac.cy ) 

 4 πλήρεις υποτροφίες στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων (Πτυχίο 4 έτη) για απόφοιτους 
ΤΕΣΕΚ με κατεύθυνση στα Ξενοδοχειακά/τουριστικά επαγγέλματα και απόφοιτους Λυκείου με 
γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 και άνω.   

 ΟΛΟΙ οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που θα κάνουν εγγραφή στα προγράμματα του Casa College 
μέχρι τις 26 Αυγούστου 2022 θα φοιτήσουν μόνο με το ποσό της  Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας. 

 
 
GLOBAL COLLEGE (22814555)  

 1 Υποτροφία 100% και 2 Υποτροφίες 50% στον κλάδο Γραμματειακές Σπουδές και Διοίκηση 
Γραφείου.  

 1 Υποτροφία 100% και 2 Υποτροφίες 50% στον κλάδο Business Management για υποψηφίους με 
απολυτήριο 17 και άνω.  

 1 Υποτροφία 100% και 2 Υποτροφίες 50% στον κλάδο Hospitality and Tourism administration για 
υποψηφίους με απολυτήριο 17 και άνω. 

 1 Υποτροφία 100% και 2 Υποτροφίες 50% στον κλάδο Security Management. 

 1 Υποτροφία 100% και 1 Υποτροφία 50% στον κλάδο Αισθητικής. 

 1 Υποτροφία 100% και 1 Υποτροφία 50% στον κλάδο Μηχανικής Οχημάτων . 

 2 Υποτροφίες 50% στον κλάδο BSc Accounting του Πανεπιστημίου Roehampton Λονδίνου (3 
χρόνια πτυχίο) για υποψηφίους με απολυτήριο 18 και άνω) 

 2 Υποτροφίες 50% στον κλάδο LLB Law του Πανεπιστημίου Roehampton Λονδίνου(3 χρόνια 
πτυχίο) για υποψηφίους με απολυτήριο 18 και άνω) 

 Υποτροφίες στον κλάδο Κομμωτικής 3000 ευρώ για υποψηφίους με γενικό βαθμό 19/20 και άνω,  
2600 ευρώ για υποψηφίους με γενικό βαθμό 18-18.99/20, 1600 ευρώ για υποψηφίους με γενικό 
βαθμό 17-17.99/20 και 600 ευρώ για υποψηφίους με γενικό βαθμό 16-16.99/20.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γενικό βαθμό απολυτηρίου 16/20 στους Επαγγελματικούς Κλάδους. 
Θα εξετάζεται η αίτηση για συνέχιση των υποτροφιών με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή.  
 
 
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου:  

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 100% για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,5-20 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 75% για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-19,4 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50% για μαθητές/τριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου  18,5-18,9 

 Οικονομική Βοήθεια σε πολυμελείς οικογένειες φοιτητών εγγεγραμμένων στη Θ.Σ.Ε.Κ.  
        ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ – ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.  
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► Πληροφορίες για τα αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών θα βρείτε από τον 

Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) του 

ΥΠΠΑΝ. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-

el/accredited-programmes-short-cycle-el στην οποία αναγράφονται τα Πιστοποιημένα 

Προγράμματα Σπουδών Σύντομου Κύκλου (Πιστοποιητικό, Δίπλωμα. Ανώτερο Δίπλωμα) καθώς και 

την ιστοσελίδα https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-el/accredited-programmes-

bachelor-el στην οποία αναγράφονται τα Πιστοποιημένα Προγράμματα Επιπέδου Πτυχίου έτσι 

ώστε να δικαιούστε την Κρατική Χορηγία. Την αίτηση για την Κρατική Χορηγία την παίρνετε από το 

Κέντρο Εξυπηρετήσεως του Πολίτη ή και από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

► Το παρόν έντυπο είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε περίπτωση που υπάρξουν 

συμπληρωματικές υποτροφίες από άλλα πανεπιστήμια ή κολλέγια, τα οποία μέχρι στιγμής δεν 

έχουν αποσταλεί στο σχολείο (μέχρι 05/05/2022).   

► Η συμπληρωμένη αίτηση για τις Υποτροφίες πρέπει να παραδοθεί στις Καθηγήτριες                                   
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής το αργότερο μέχρι τις 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022. 
 

 
 

 
 
 

 

                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 


