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               ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΑΝΕΛ) 

Προσφορά υποτροφιών πλήρους φοίτησης για δημότες των Δήμων-μελών 
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) 

 
 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), σε συνεργασία με το CITY UNITY COLLEGE, στο πλαίσιο 
της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέρει την ευκαιρία σε Δημότες των Δήμων που 
είναι μέλη της ΑΝΕΛ, να διεκδικήσουν υποτροφίες στα πιο κάτω αξιολογημένα πρoγράμματα 
σπουδών (έναρξη φοίτησης - Χειμερινό Εξάμηνο 2017): 
 
α) DIPLOMA IN RETAIL AND MERCHANDISING MANAGEMENT (διετής φοίτηση) 
β) DIPLOMA IN HOSPITALITY & TOURISM ANIMATION (διετής φοίτηση) 
γ) B.A. (HONS) IN ACCOUNTING & FINANCE του CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY (τριετής 
φοίτηση) 
 
Δικαιούχοι για υποτροφίες είναι οι δημότες των ακόλουθων Δήμων (με αλφαβητική σειρά): 
1. Δήμος Αγλαντζιάς - 10 υποτροφίες 
2. Δήμος Γερίου - 10 υποτροφίες 
3. Δήμος Έγκωμης - 10 υποτροφίες 
4. Δήμος Ιδαλίου - 10 υποτροφίες 
5. Δήμος Λακατάμιας - 10 υποτροφίες 
6. Δήμος Λατσιών - 10 υποτροφίες 
7. Δήμος Στροβόλου - 10 υποτροφίες 
8. Δήμος Τσερίου - 10 υποτροφίες 
 
Κριτήρια Επιλογής: 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δημότες σε κάποιο από τους Δήμους που καταγράφονται 

ανωτέρω. 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικής Σχολής. 
• Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει: 

- να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή 
- να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή 
- να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2017. 
Σημείωση: Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά τη 
διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας. 

• Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά 
εισοδήματα ή που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή που ανήκουν σε κάποια από τις 
ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού. 

 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων: 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα αιτήσεων, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων είτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) 
(www.anel.com.cy) στην κατηγορία NEWS & UPDATES http://www.anel.com.cy/news-updates. 
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από  
α) Αντίγραφο Απολυτήριο Λυκείου    
β) Βεβαίωση/κατάσταση  μισθοδοσιών των γονιών. 
 
Σημείωση: Όλα τα δεδομένα που θα δοθούν από τον/την αιτητή/αιτήτρια θα τηρηθούν ως άκρως 
εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου υποτροφιών. 
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