
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το KES College είναι μια Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1971 και είναι ένα 

αναγνωρισμένο και καταξιωμένο κολλέγιο στην Κύπρο με χιλιάδες αποφοίτους που διαπρέπουν στον 

τομέα τους. Λειτουργεί στη Λευκωσία και προσφέρει 22 Αξιολογημένα - Πιστοποιημένα 

προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Διπλώματος, Ανώτερου Διπλώματος και Πτυχίου, τα οποία 

είναι εγγεγραμμένα στο Mητρώο του Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι φοιτητές που φοιτούν 

στα προγράμματα αυτά είναι δικαιούχοι ετήσιας Κρατικής Χορηγίας, η οποία ανέρχεται για παιδιά 

Πολύτεκνων οικογενειών έως και €3.420 για κάθε έτος σπουδών βάσει οικονομικών κριτηρίων. 

Τα προγράμματα σπουδών του κολλεγίου είναι πρωτοποριακά και πολλά από αυτά μοναδικά στην 

Κύπρο καθώς όλα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς εργασίας για 

γρηγορότερη επαγγελματική αποκατάσταση. Το κολλέγιο είναι επικεντρωμένο στην προσφορά 

Επαγγελματικών κυρίως Προγραμμάτων Σπουδών. 

Τα 22 Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το KES College είναι 

τα εξής: 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 Ιατρικοί Επισκέπτες (2 έτη, Δίπλωμα)       

 Ιατρικοί Επισκέπτες (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)      

 Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (2 έτη, Δίπλωμα)     

 Αισθητική (2 έτη, Δίπλωμα)          

 Αισθητική (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)         

 Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 έτη, Πτυχίο)  

 Προσωπικός Προπονητής και Προπονητής Ομαδικών Προγραμμάτων Fitness (2 έτη, 
Δίπλωμα) 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική (2 έτη, Δίπλωμα)  

 Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής 
(3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα) 

 Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 έτη, Πτυχίο)   

 Hotel Management (3 years, Higher Diploma)  

 Travel & Tourism Management (3 years, Higher Diploma) 

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 

 Δημοσιογραφία με Δημόσιες Σχέσεις (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)   

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 Business Management (4 years, Bachelor Degree)  

 Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (2 έτη, Δίπλωμα)   

 Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)  

 Logistics (2 years, Diploma)      

 Applied Logistics (3 years, Higher Diploma)   

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Κηποτεχνία (2 έτη, Δίπλωμα)   

 Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (3 έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)    

 Τεχνικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (2 έτη, Δίπλωμα)   

 Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων (2 έτη, Δίπλωμα) 
 



 

 

Το KES College δείχνοντας ευαισθησία και κατανόηση στις πολύτεκνες οικογένειες, παρέχει 

υποτροφίες ύψους 25% σε απόφοιτους Σχολών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Δημόσιας και 

Ιδιωτικής) για όλα τα χρόνια σπουδών (υπό προϋποθέσεις) που σε συνδυασμό με τη λήψη της 

ετήσιας Κρατικής Χορηγίας, το ετήσιο κόστος σπουδών για την οικογένεια μειώνεται σημαντικά. 

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι φοιτητές μας που φοιτούν σε 4ετή προγράμματα σπουδών 

επιπέδου πτυχίου είναι επιπλέον δικαιούχοι της Φοιτητικής Μέριμνας (επιχορήγηση για Στέγαση, 

Σίτιση, Αγορά Βιβλίων, Αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, οδοιπορικά) για κάθε έτος σπουδών (με 

εισοδηματικά κριτήρια). 

Οι απόφοιτοι δικαιούχοι της πιο πάνω προσφοράς του KES College προς τις πολύτεκνες οικογένειες 

θα πρέπει να είναι μέλη της Π.Ο.Π, δείχνοντας την ανανεωμένη ταυτότητα του τρέχοντος έτους της 

Π.Ο.Π. 

Πληροφορίες για όλα τα προγράμματα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του κολλεγίου 

www.kescollege.ac.cy καθώς επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο τηλ. 22875737 και 

να μιλήσετε με Λειτουργό του Γραφείου Εισδοχής και Εξυπηρέτησης Φοιτητών στην Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Κολλεγίου. 

 

 

http://www.kescollege.ac.cy/

