
  
            

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
STUDIES AND STUDENT WELFARE SERVICE 

Σεπτέμβριος 2021 
 
Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,  
 
Με την ευκαιρία της έναρξης των µαθηµάτων του νέου ακαδημαϊκού έτους, 2021-
2022, σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη φοίτησή σας!  
 
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε έτσι ώστε να ολοκληρώσετε έγκαιρα την εγγραφή σας στα μαθήματα 
πριν από την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, 2021.  
 
Οι εγγραφές σε μαθήματα υφιστάμενων φοιτητών /-τριών για το χειμερινό εξάμηνο 
2021 θα γίνονται από τη Δευτέρα 20, Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή, 24 
Σεπτεμβρίου. 
 
Όπως και κατά την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά,  οι εγγραφές σε μαθήματα 
για τους/τις υφιστάμενους/νες φοιτητές/τριες θα πραγματοποιηθούν εξ 
αποστάσεως σε συνεργασία με τους/τις Ακαδημαϊκούς Σύμβουλους.  
 
Υπενθυμίζουμε ότι μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου, η διεξαγωγή των 
μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021 θα γίνει με τη φυσική παρουσία 
διδασκόντων και φοιτητών / -τριών. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν 
μέσα στις επόμενες μέρες.  
 
Βήμα 1ο:   Eγγραφή σε εξάμηνο 
 
Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι για να εγγραφείτε στο χειμερινό 
εξάμηνο 2021 θα πρέπει να έχετε διευθετήσει το υπόλοιπό σας, και να προχωρήσετε 
στην προπληρωμή της πρώτης δόσης διδάκτρων, όπως έχει αρχικά συμφωνηθεί 
μέσα από το πλάνο πληρωμών σας. 
 
Η κατάσταση του λογαριασμού σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία 
Οικονομικών του FIT. 
  
Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει ακόμα την κατάσταση λογαριασμού σας, 
παρακαλώ όπως επικοινωνήστε με το Ταμείο στα στοιχεία επικοινωνίας που 
ακολουθούν πιο κάτω. 
  
Τρόποι καταβολής διδάκτρων 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά με οποιοδήποτε από τους 
ακόλουθους τρόπους: 
 
Α. Μέσω e-banking με πληρωμές στους λογαριασμούς: 
 
Τράπεζα Κύπρου - Αρ. Λογαριασμού: 019911005509 
IBAN:  CY83002001990000001100550900 
SWIFT/BIC: BCYPCY2N 
 
Ελληνική Τράπεζα- Αρ. Λογαριασμού: 14701A5817501 
IBAN: CY180050014700014701A5817501 
SWIFT: HEBACY2N 
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Β. Μέσω JCC Smart 
 
Στον σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/26685032 
 
Προσοχή :  Βοηθήστε μας να εντοπίσουμε έγκαιρα την πληρωμή σας και να 
ενεργοποιήσουμε το γρηγορότερο τον φοιτητικό σας λογαριασμό! Μην 
ξεχάσετε κατά την πληρωμή σας να σημειώνετε: 
 

- το πλήρες ονοματεπώνυμό σας 
- τον αριθμό εγγραφής στο Κολλέγιο ή τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας 

(φοιτητή/τριας). 
 

Για οποιεσδήποτε απορίες, διευκρινήσεις ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί 
μας στα τηλέφωνα 22-394380 (για Λευκωσία) και 25-730975 (Λεμεσό) ή/και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: cashier@frederick.ac.cy  
 
Η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα καταβολής 
διδάκτρων. 
 
Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους πιο πάνω 
τρόπους, τότε μπορείτε να προσέλθετε στο Ταμείο του FIT και να πληρώσετε με 
μετρητά, ή με επιταγή, ή με πιστωτική κάρτα.  
 
 
Βήμα 2ο: Συνάντηση με τον/την Ακαδημαϊκό Σύμβουλο και εγγραφή σε 
μαθήματα 
 
Η εγγραφή σε μαθήματα θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψής 
λ.χ. ΖΟΟΜ, τηλεφώνου κ.ο.κ.) έπειτα από συνεννόηση με τον/την Ακαδημαϊκό σας 
Σύμβουλο. 
 
Λεπτομερείς οδηγίες και σχετικές πληροφορίες θα σας δοθούν από το Τμήμα σας.  
 
Βήμα 3ο: Αποδοχή των μαθημάτων του εξαμήνου μέσω της ηλεκτρονικής 
πύλης φοίτησης (Extranet) 

 
Μετά από την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πρέπει να αποδεχτείτε τα 
μαθήματα του εξαμήνου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας φοίτησης extranet και 
ακολούθως να δείτε το ωρολόγιό σας πρόγραμμα. 
 
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε ποιος/α είναι ο/η Ακαδημαϊκός/ή σας Σύμβουλος, 
μπορείτε να βρείτε το όνοµά του/της στο extranet στο πεδίο ‘status’.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να βλέπετε το χώρο ανακοινώσεων 
(announcements) στην ιστοσελίδα του FIT (www.fit.ac.cy) και τις ανακοινώσεις στο 
extranet και στο e-learning του Frederick Institute of Technology.  
 
Εκ μέρους όλων των λειτουργών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
σας ευχόμαστε Καλή Αρχή και Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά! 
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