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Μέρα Υποδοχής και Ενημέρωσης Νεοεισερχόμενων 

Φοιτητών/τριών και Εγγραφή σε Μαθήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022 

 

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες, 

 

Για ακόμη μία φορά θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στη μεγάλη οικογένεια του 

Frederick! 

 

Όπως γνωρίζετε, το Frederick Institute of Technology για να σας βοηθήσει στο νέο σας 

ξεκίνημα και για να κάνει όσο το δυνατόν πιο ομαλή την είσοδό σας στη φοιτητική ζωή, 

οργανώνει για όλους τους νέους/νέες φοιτητές/τριες την  Τετάρτη,  28 Σεπτεμβρίου, 

η ώρα 09:00  τη Μέρα Υποδοχής και Ενημέρωσης.  

 

 

H Μέρα Υποδοχής και Ενημέρωσης περιλαμβάνει: 

 

o Ενημέρωση για  θέματα σπουδών, υπηρεσιών και φοιτητικής ζωής.  

 

o Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών σας και γνωριμία με τους 

Συντονιστές / Υπεύθυνους Καθηγητές.  

 

o Εγγραφή σας στα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2022. 

 

o Παραλαβή του ωρολογίου προγράμματος  για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022.  

 
 

Εγγραφή σε Μαθήματα: 

 
Για να μπορέσετε να εγγραφείτε σε μαθήματα κατά τη Μέρα Υποδοχής και 
Ενημέρωσης θα πρέπει να καταβάλετε μέρος των διδάκτρων για το νέο εξάμηνο.  
 
 
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:  Προκειμένου 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.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να βλέπετε το χώρο ανακοινώσεων  

(announcements) στην ιστοσελίδα του Frederick Institute of Technology 

(www.fit.ac.cy) 

 

Εκ μέρους όλων των λειτουργών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
σας ευχόμαστε Καλή Αρχή και Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά! 
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