
ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 
 

(ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ) 
 

ΤΗΛ. 22526282   FAX 22521817 E-MAIL: kie-dali-lef@schools.ac.cy 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:  
✓ Απογευματινά – Βραδινά Μαθήματα 

✓ Δευτέρα -  Πέμπτη και Τρίτη - Παρασκευή         
✓ Μαθητές και Ενήλικες 

 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: 

❖ Ξένες Γλώσσες:   

• Αγγλικά (pre–junior από τη B΄ Δημοτικού)  

• Γαλλικά 

• Γερμανικά 

• Ιταλικά 

• Ισπανικά                                                                            

• Ρωσικά 

• Τουρκικά ( δωρεάν για Ελληνοκύπριους)  

• Κινέζικα 
❖ Ελληνικά (δωρεάν για Τουρκοκύπριους και ξενόγλωσσους που διαμένουν νόμιμα 

στην Κύπρο) 
❖ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
❖ Λογιστική 
❖ Παγκύπριες Εξετάσεις 
❖ Ενισχυτικά Μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (αναγνωρισμένα από Ε.Ε.Υ και Ε.Δ.Υ.) 

❖ Πολύ καλής γνώσης: 

• Αγγλικά (επίπεδα Ε6 – Ε7) 

• Γαλλικά – Γερμανικά (επίπεδο Ε6) 
❖ Καλής γνώσης: Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά (επίπεδα Ε4 – Ε5) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

❖ Αγγλικά: IGCSE – IELTS 
❖ Γαλλικά: DELF 
❖ Λογιστική: LCCI 
❖ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: ECDL 

 
ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΑΡΙΣΤΕΙΑ 

 
❖ Χαμηλά δίδακτρα - Απαλλαγές – Μειώσεις διδάκτρων 

( http://www.moec.gov.cy/kie/ ) 
❖ Υποτροφίες ( 10% στους μαθητές Ξένων Γλωσσών) 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020:  Από 26 Μαΐου  μέχρι 25 Ιουνίου 2020 
Μετά τον Ιούνιο 2020, θα διενεργούνται εγγραφές, ΜΟΝΟ, εάν υπάρχουν διαθέσιμες 
θέσεις  
 
 
 
 

http://www.moec.gov.cy/kie/


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ  

1. Προσφέρονται υποτροφίες στις ξένες γλώσσες, ολικές ή μερικές, σε μαθητές/τριες που 
διακρίνονται για την επίδοση, το ήθος, την τακτική φοίτηση και με βάση το ακαθάριστο 
εισόδημα του πατέρα και της μητέρας. 

2. Τα παιδιά των πολύτεκνων και πενταμελών οικογενειών ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ από την 
καταβολή του 50% των διδάκτρων, αφού προσκομίσουν σχετικό αποδεικτικό. 

3. Το τρίτο, τέταρτο κ.λπ. παιδί της ίδιας οικογένειας που φοιτά στα Κρατικά Ινστιτούτα 
Επιμόρφωσης ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από την καταβολή των διδάκτρων. 

4. Τα παιδιά δυσπραγούντων που παίρνουν Δημόσιο Βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ από την καταβολή διδάκτρων σε όλα τα μαθήματα.  

5. Οι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Δημόσιας, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης απαλλάσσονται 
από την καταβολή διδάκτρων στις Ξένες Γλώσσες. 

6. Οι Ελληνοκύπριοι που μαθαίνουν Τουρκικά και οι Τουρκοκύπριοι που μαθαίνουν Ελληνικά, 
απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων.  

7. Οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) καθώς και τα μέλη των 
οικογενειακών τους μονάδων ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ από την καταβολή διδάκτρων, σε 
όλα τα μαθήματα όλων των επιπέδων.   

 
ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Χαμηλά δίδακτρα. (www.moec.gov.cy/kie/didaktra.html). 

• Κάθε τμήμα λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια 90 λεπτά 
κάθε φορά. 

• Καθημερινός έλεγχος των απουσιών των μαθητών/τριών και έγκαιρη ενημέρωση των 
γονέων (τηλεφωνικώς και γραπτώς). 

• Οι διδάσκοντες είναι πτυχιούχοι, ελέγχονται τα καθήκοντά τους σε συστηματική βάση και 
τους παρέχονται ευκαιρίες επιμόρφωσης.  

• Δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το ΚΙΕ  
(Οι μαθητές Δημοτικού Σχολείου μεταφέρονται δωρεάν.  Η μεταφορά των μαθητών 
Γυμνασίων και Λυκείων καλύπτεται από την κάρτα λεωφορείου του πρωινού σχολείου.)  

 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: 

• Να καταβάλλονται τα τέλη εγγραφής €10 για κάθε μαθητή/τρια και η α1΄ δόση των 
διδάκτρων 

• Προσκόμιση Ταυτότητας ή  Πιστοποιητικού γεννήσεως (αντίγραφο) για κάθε 
μαθητή/τρια. 

• Για παιδιά  Πολύτεκνων ή Πενταμελών οικογενειών να προσκομίζονται η Ταυτότητα της 
Π.Ο.Π. ή η Ταυτότητα της  Π.Ο.Π.Ο., ανανεωμένες για το 2020. 

• Προσκόμιση αντιγράφου απόφασης Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (σε περίπτωση που υπάρχει). 

• Να προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση λήψης δημόσιου Βοηθήματος από το Γραφείο 
Ευημερίας. 

• Να προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση λήψης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
(Ε.Ε.Ε.).  

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ  
 

ΣΤΟ Κ.Ι.Ε. ΙΔΑΛΙΟΥ  ΤΗΛ.: 22526282 
 
 
 
 
 
 
 

Ωράριο λειτουργίας κατά την περίοδο των εγγραφών Ιουνίου 2020: 
Δευτέρα, Τρίτη,  

και 
  Πέμπτη, Παρασκευή 

    9:30π.μ. – 13:00μ.μ. 
και 

  14:00μ.μ. – 17:00μ.μ. 


