
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ                                                                    ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Προσφορά Υποτροφιών σε τελειόφοιτους 

μαθητές/τριες  από Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια  στην Κύπρο 

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

Οι Υποτροφίες που έχουν προσφερθεί μέχρι στιγμής αφορούν τα ακόλουθα Ιδρύματα: 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Υποτροφίες ύψους 75% σε μαθητές με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 19/20 και άνω, για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος . 

Υποτροφίες ύψους 50% σε μαθητές με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 18/20 και άνω, για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος . 

Υποτροφίες ύψους 25% σε μαθητές με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 17/20 και άνω, για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος .  

● Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών εκτός των προγραμμάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και 

Βιοιατρικών Επιστημών και Εργοθεραπείας. 

● Σε μαθητές με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου χαμηλότερο του 17 και οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, 

παρέχεται οικονομική στήριξη για όλα τα έτη σπουδών. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 713000 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Υποτροφίες Αριστείας: 

Ύψους 75% σε μαθητές/τριες με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 19/20 και άνω.   

Ύψους 50% σε μαθητές/τριες με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 18,00-18,99. 

Ύψους 25% σε μαθητές/τριες με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 17,00-17,99. 

Κοινωνικό-οικονομικές Υποτροφίες:  

Υποτροφίες σε μαθητές/τριες πολύτεκνων οικογενειών. 

Υποτροφίες Φοιτητικής Μέριμνας οι οποίες θα εξετάζονται κατά περίπτωση. 

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Οικογένειας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: 

Υποτροφίες ύψους σε περιπτώσεις ταυτόχρονης φοίτησης δύο ή και περισσότερων αδελφιών στο Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας. 

Υποτροφίες Αθλητικής Διάκρισης: 

Υποτροφίες μέχρι 40% σε μαθητές/τριες που θα συμμετέχουν σε αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

● Οι εν λόγω υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος σπουδών για όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας με εξαίρεση το πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική. Η επέκταση της υποτροφίας για τα επόμενα έτη θα 

επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υποτρόφου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 841526  

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 

Στα πλαίσια της κοινωνικής του στήριξης, το Πανεπιστήμιο προσφέρει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: 

 δύο υποτροφίες αξίας 50% και 



 δύο υποτροφίες 30% σε τελειόφοιτους μαθητές σε οποιοδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα επιλογής του φοιτητή 

για το πρώτο έτος σπουδών. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 26843331 

Frederick University  

Υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών (εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις 

εγγραφής του προγράμματος της επιλογής τους. 

Δύο (2) Ολικές υποτροφίες 100% σε μαθητές με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 19-20. 

Τέσσερις (4) Μισές υποτροφίες 50% σε μαθητές με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 18,00-18,99. 

Οκτώ  (8) Μερικές υποτροφίες (θα κυμαίνονται από 10% μέχρι 20% των διδάκτρων βάσει απολυτηρίου και βαθμολογιών 

σε επιμέρους μαθήματα) σε μαθητές με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 17-17,99. 

Αθλητικές Υποτροφίες:  

Αθλητικές Υποτροφίες ύψους μέχρι και 100% θα προσφέρονται ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας και της 

προσφοράς του στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederick. 

Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα:  

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια 

(αποφασίζεται από ειδική επιτροπή). Επιπλέον παρέχονται ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες ή 

σε αδέλφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology. 

● Οι υποτροφίες ισχύουν για το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Από το 2ο έτος οι φοιτητές/τριες μπαίνουν στο πρόγραμμα 

υποτροφιών του Frederick University. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 394394 / 25 730975 

Frederick Institute of Technology  

Υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών (εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις 

εγγραφής του προγράμματος της επιλογής τους: 

 Δύο (2) πλήρεις υποτροφίες διδάκτρων σε μαθητές με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 19-20. 

 Τέσσερις (4) υποτροφίες 50% σε μαθητές με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 18,00-18,99. 

 Οκτώ  (8) Μερικές υποτροφίες (θα κυμαίνονται από 10% μέχρι 20% των διδάκτρων βάσει απολυτηρίου και 

βαθμολογιών σε επιμέρους μαθήματα) σε μαθητές με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 17-17,99. 

Αθλητικές Υποτροφίες:  

Θα προσφέρονται ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας και της προσφοράς του στις αθλητικές δραστηριότητες του 

Frederick Institute of Technology. 

Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα:  

Το Frederick Institute of Technology προσφέρει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικό-

οικονομικά κριτήρια . Επιπλέον παρέχονται ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες ή σε αδέλφια που 

σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology. 



● Οι υποτροφίες ισχύουν για το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Από το 2ο έτος οι φοιτητές/τριες μπαίνουν στο πρόγραμμα 

υποτροφιών του Frederick Institute of Technology. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 431355 / 25 730975 

UClan Cyprus   

Τρεις (3) Μερικές Υποτροφίες ύψους 50% για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, για οποιοδήποτε πρόγραμμα 

σπουδών. 

Τρεις (3) Μερικές Υποτροφίες ύψους 40% για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, για οποιοδήποτε πρόγραμμα 

σπουδών. 

Έξι (6) Μερικές Υποτροφίες ύψους 30% για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, για οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών. 

● Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες για να μπορέσουν να αιτηθούν απαιτείται να έχουν εξασφαλίσει Γενικό Βαθμό 

Απολυτηρίου 16.5 / 20 και άνω.  

● Οι συγκεκριμένες υποτροφίες μπορούν να διατηρηθούν και τα υπόλοιπα έτη σπουδών εάν εξασφαλιστεί το 70% της 

συνολικής βαθμολογίας. 

Αθλητικές Υποτροφίες:  

Θα προσφέρονται ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας από το πανεπιστήμιο.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24 694059/5 

C.D.A College (Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος) 

Ειδικές Προσφορές σε υποψήφιους που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στους πιο κάτω Κλάδους: 

B.A. Business Administration (4 Years, Bachelor of Arts) 

B.A. Police Management (4 Years, Bachelor of Arts) 

B.A.Travel and Tourism Management (4 Years, Plus an Optional Foundation Year, Bachelor of Arts) 

Αισθητική (4 χρόνια, Πτυχίο) 

Travel and Tourism Administration (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) 

Information and Communication Technology (2 Years, Plus an Optional Foundation Year, Diploma) 

Secretarial Studies (1 Year, Plus an Optional Foundation Year, Certificate) 

Αισθητική (2 χρόνια, Δίπλωμα) ή Αισθητική (3 χρόνια Ανώτερο Δίπλωμα)   

Κομμωτική (3 χρόνια Ανώτερο Δίπλωμα) 

Fashion Design (2 Years, Diploma) 

● Οι ειδικές προσφορές αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και ισχύουν για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν 

μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 77770232 

Alexander College 

Το Alexander College θα χορηγήσει Υποτροφίες σε ποσοστό 50% των διδάκτρων. 

Η Υποτροφία θα ισχύει και για το δεύτερο και τρίτο Ακαδημαϊκό έτος νοουμένου ότι ο υπότροφος εξασφαλίσει 

τουλάχιστο 60% της γενικής βαθμολογίας του. 

Στη διαδικασία λαμβάνονται υπόψιν η τελική βαθμολογία του υποψηφίου και οικονομικά κριτήρια. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24 532373 



Global College  

Η Διεύθυνση του Κολεγίου προσφέρει 44 υποτροφίες σε τελειόφοιτους του Λυκείου σας, για το Ακαδημαϊκό 

έτος 2020–2021, ως ακολούθως: 

4 Υποτροφίες  για  τον  κλάδο  Γραμματειακές Σπουδές  και Διοίκηση  

    Γραφείου (1 χρόνο Πιστοποιητικό).  Μία με έκπτωση 100% και 3 με έκπτωση 

    50% στα δίδακτρα. 

4 Υποτροφίες για τον κλάδο Business Management (4 χρόνια Πτυχίο).   Μία με 

   έκπτωση 100%  και 3 με έκπτωση 50% στα δίδακτρα. 

4 Υποτροφίες για τον κλάδο Hospitality & Tourism Administration (4 χρόνια  

   Πτυχίο).  Μία με έκπτωση 100% και 3 με έκπτωση 50% στα δίδακτρα.  

4 Υποτροφίες  για  τον κλάδο Security Management (4 χρόνια Πτυχίο).  Μία με 

   έκπτωση 100% και 3 με  έκπτωση 50% στα δίδακτρα. 

4  Υποτροφίες για τον κλάδο  Αισθητικής (4 χρόνια Πτυχίο).  Μία με έκπτωση 

    100% και 3 με έκπτωση 50% στα δίδακτρα. 

4 Υποτροφίες για τον κλάδο Κομμωτικής (3 χρόνια Ανώτερο Δίπλωμα).  Μία με 

   έκπτωση 100% και 3 με έκπτωση 50% στα δίδακτρα. 

4 Υποτροφίες για τον κλάδο  Μηχανικής Οχημάτων (2 χρόνια Δίπλωμα).  Μία με 

   έκπτωση 100%  και  3 με έκπτωση 50% στα δίδακτρα. 

4  Υποτροφίες για τον κλάδο Τεχνολόγου Μηχανολογίας (2 χρόνια Δίπλωμα).   Μία 

    με έκπτωση 100%  και 3 με έκπτωση 50% στα δίδακτρα. 

4  Υποτροφίες για τον κλάδο Τεχνολόγου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 χρόνια 

    Δίπλωμα).   Μία με έκπτωση 100% και 3 με έκπτωση 50% στα δίδακτρα. 

4  Υποτροφίες για τον κλάδο Τεχνολόγου Ηλεκτρολογίας (2 χρόνια Δίπλωμα).  Μία 

    με έκπτωση 100%  και 3 με έκπτωση 50% στα δίδακτρα. 

2  Υποτροφίες  για τον κλάδο Bsc Accounting του Πανεπιστημίου Roehampton 

     Λονδίνου με 50% έκπτωση στα δίδακτρα. 

2  Υποτροφίες  για τον κλάδο LLB Law του Πανεπιστημίου Roehampton 

    Λονδίνου  με 50% έκπτωση στα δίδακτρα.      

     

   Οι πιο πάνω κλάδοι του Πανεπιστημίου του Roehampton είναι 3 χρόνια πτυχίο και 

    προσφέρονται στο Global College με τη μέθοδο της δικαιόχρησης  (franchise  

    programmes).                                                                                                                       

 

Όλοι οι κλάδοι είναι πιστοποιημένοι και παίρνουν φοιτητική χορηγία. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 814555 

Larnaca College  

Το Larnaca College προσφέρει αριθμό υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης. 

 5 Υποτροφίες (50% έκπτωση διδάκτρων, Βαθμός Απολυτηρίου 17 +) 



 4 Υποτροφίες (50% έκπτωση διδάκτρων, Βαθμός Απολυτηρίου 15 +) 

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα πτυχιακά προγράμματα και ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών 

νοουμένου ότι η φοίτηση είναι πλήρης.  

Για τους άρρενες μαθητές που θέλουν να διεκδικήσουν υποτροφία, αυτή θα ισχύει με τη συμπλήρωση της 

στρατιωτικής θητείας τους. 

Βοηθήματα για όλους τους φοιτητές. 

Το Larnaca College προσφέρει οικονομική βοήθεια σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές 

δυσκολίες. Οι μαθητές θα καταβάλουν την οικογενειακή τους κρατική χορηγία δεδομένου ότι μπορούν να 

εξασφαλίσουν την κρατική χορηγία. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24 828899 

American College (Λευκωσία) 

Τα ετήσια δίδακτρα του Κολεγίου είναι μόνο 4500€ και γίνονται ευκολίες πληρωμής στους φοιτητές, όπως 

μηνιαίες δόσεις και απευθείας πληρωμή της Φοιτητικής Χορηγίας στο τέλος του Ακαδημαϊκού έτους, το American 

College προσφέρει στους φετινούς απόφοιτους του λυκείου σας: 

 Έκπτωση 25% στα δίδακτρα για όλα τα έτη σε όσους εγγραφούν ως 30 Ιουνίου 2020 

 Έκπτωση 15% στα δίδακτρα για όλα τα έτη σε όσους εγγραφούν ως 30 Αυγούστου 2020 

Επιπλέον υποτροφία 10% στα δίδακτρα για όλα τα έτη σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

 Οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια ή Πολύτεκνες οικογένειες 

 Απόφοιτοι με γενική βαθμολογία άνω του 17/20 

 Απόφοιτοι με αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα στο επιλεγμένο πρόγραμμα σπουδών 

 Απόφοιτοι με συστατική επιστολή από Σύμβουλο Επαγγελματικής Απασχόλησης 

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι λάβουν την επιπλέον υποτροφία είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τουλάχιστον το 

70% των μαθημάτων, ώστε να επαναληφθεί η προσφορά για τα επόμενα έτη σπουδών 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 661122 

PA College 

● Υποτροφίες ύψους 50% η κάθε μια, για υποψήφιους: 

α) με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 18/20 και άνω, που να χαρακτηρίζονται από άριστο ήθος και διαγωγή. Η επιλογή των 

υποψηφίων θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη στο κολλέγιο από την Επιτροπή Υποτροφιών. 

Η υποτροφία θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο, νοουμένου ότι ο κάτοχος της υποτροφίας θα διατηρήσει καλή 

επίδοση (γενική επίδοση 90% και ελάχιστη βαθμολογία 85%) σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθεί και η συμπεριφορά 

του θα είναι η αρμόζουσα.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24 021555 

Cyprus College 

● Υποτροφίες ύψους 25% η κάθε μια, για κάθε πρόγραμμα σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

● Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών. 

● Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο Λυκείου με Γενικό Βαθμό 15/20 ή ψηλότερο. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 713000 



Susini College (Λεμεσός/Λευκωσία) 

Χορήγηση μερικής υποτροφίας σε τρεις (3) ενδιαφερόμενες απόφοιτες μαθήτριές που προέρχονται από άπορες 

οικογένειες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και αφορούν τα προγράμματα Αισθητικής. Οι υποτροφίες 

δίνονται υπό τη μορφή μείωσης διδάκτρων αξίας €1.000 για κάθε έτος σπουδών.  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25 366196 / 22 676663 

KES College (ακόμα να μας στείλουν υποτροφίες) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 875737 

Intercollege  

Οι πιο κάτω Υποτροφίες αφορούν όλα τα προγράμματα του Κολεγίου και ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος 

σπουδών: 

 Υποτροφία 20% των διδάκτρων, στα ήδη μειωμένα κατά 15% δίδακτρα, σε υποψήφιους με Γενικό Βαθμό 

Απολυτηρίου 19/20 και άνω. 

 Υποτροφία 10% των διδάκτρων στα ήδη μειωμένα κατά 15% δίδακτρα, σε υποψήφιους με Γενικό Βαθμό 

Απολυτηρίου 18/20 και άνω. 

 Υποτροφίες μέχρι 10% των διδάκτρων, στα ήδη μειωμένα κατά 15% δίδακτρα, σε υποψήφιους με ιδιαίτερες 

οικονομικές δυσκολίες, αριθμός εξαρτωμένων μελών της οικογένειας και άλλοι παράγοντες (π.χ. προβλήματα 

υγείας).  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 842496 

The Limassol College 

 2 υποτροφίες στο πρόγραμμα σπουδών ‘Διαιτολογία και Διατροφή, 4 έτη πτυχίο (BSc)’ 

25% έκπτωση στο ποσό των διδάκτρων 

 2 υποτροφίες στο πρόγραμμα σπουδών ‘Αισθητική και Κοσμητολογία, 4 έτη πτυχίο (BSc)’ 

**Το μοναδικό αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρετε στην Κύπρο, με την επιστήμη της 

Κοσμητολογίας** 

25% έκπτωση στο ποσό των διδάκτρων 

 2 υποτροφίες στο πρόγραμμα σπουδών ‘Δημοσιογραφία, 2 έτη Δίπλωμα’ 

20% έκπτωση στο ποσό των διδάκτρων 

 2 υποτροφίες στο πρόγραμμα σπουδών ‘Αισθητική, 2 έτη Δίπλωμα’ 

20% έκπτωση στο ποσό των διδάκτρων 

 Οι πιο πάνω υποτροφίες ισχύουν για τον 1ο έτος φοίτησης. 

-Όλα τα πιο πάνω προγράμματα σπουδών είναι αξιολογημένα από τον Φορέα Διασφάλισης της 

Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). 

-Οι πιο πάνω υποτροφίες θα ισχύουν για φοιτητές με γενικό βαθμό 16 και άνω. 

-Επίσης θα παραχωρείται έκπτωση στα δίδακτρα σε πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες με 

οικονομικά προβλήματα. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25 381 095 



Ναυτική Ακαδημία Κύπρου 

Αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου παραχωρούνται: 

 Υποτροφία 10%, στα ήδη μειωμένα κατά 20% δίδακτρα, του πρώτου έτους σπουδών για τα προγράμματα 

Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού σε όλους τους αποφοίτους με γενικό βαθμό 18/20 και άνω. 

 Υποτροφίες μέχρι 10% των διδάκτρων, στα ήδη μειωμένα κατά 20% δίδακτρα, σε υποψήφιους με ιδιαίτερες 

οικονομικές δυσκολίες, αριθμός εξαρτωμένων μελών της οικογένειας και άλλοι παράγοντες (π.χ. προβλήματα 

υγείας). 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 842496 

 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού  (Ελλάδος) 

Για το έτος 2020-2021 θα βγει ανακοίνωση γύρω στις αρχές Νοεμβρίου στην  ιστοσελίδα:                                        

http://www.dms.gov.cy/dms/shipping.nsf/academies_el/academies_elpen  

………………………………………………………………… 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Υποτροφίες προκηρύσσονται επίσης από Κρατικά και άλλα Ιδιωτικά Ιδρύματα, από διάφορους φορείς και 

κληροδοτήματα, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων.  

Οι μαθητές είναι καλό να απευθύνονται σ΄ αυτά για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις. 

Οι προϋποθέσεις (π.χ. επίδοση ή οικογενειακή οικονομική κατάσταση) για τη διεκδίκηση υποτροφίας ποικίλουν ανάλογα 

με το Ίδρυμα. 

 Στο γραφείο ΣΕΑ υπάρχει σχετικό βιβλιαράκι που μπορείτε να δανειστείτε για να πάρετε χρήσιμες πληροφορίες 

καθώς και έντυπα αιτήσεων.  

Ι.Κ.Υ Κύπρου (Τηλ: 22456433 Ιστοσελ. www.cyscholarships.gov.cy) 

Ίδρυμα Υποτροφιών Ανωτάτων Σπουδών Λάρνακας (Τ.Κ 40587, 6305, Λκα) 

Κληροδότημα Γεωργίου και Μαρίας Τυρίμου (Παγκύπριον Γυμνάσιο, Τηλ. 22466711, 22466716) 

Παγκύπρια πορεία Αρχ. Μακαρίου (Τηλ. 22668165, 22664427) 

Υποτροφίες Χριστάκη και Μαρίας Παπαδοπούλου Ροταριανού Ομίλου Αμμοχώστου (ιστοσελίδα 

www.rotaryfamagusta.org ) 

Αρχιεπισκοπή Κύπρου (Τηλ: 22554769 Ιστοσελίδα www.churchofcyprus.org.cy) 

 

Απρίλιος 2020                                                                                                                                                                                                                                              

http://www.dms.gov.cy/dms/shipping.nsf/academies_el/academies_elpen
http://www.cyscholarships.gov.cy/
http://www.rotaryfamagusta.org/
http://www.churchofcyprus.org.cy/

