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Αγαπητέ σπουδαστή,

Καλώς ΗΡΘΑΤΕ! Ως ξένος φοιτητής, πήρες μια από τις πιο σημαντικές αλλά ταυτόχρονα και προκλητικές αποφάσεις στη ζωή σου∙ αφήνοντας τη χώρα σου για σπουδές στο
KES COLLEGE σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου, την Κύπρο. Χαιρόμαστε πολύ για την απόφασή σας να σπουδάσετε μαζί μας και σας ευχαριστούμε που είστε μέλος
της φοιτητικής μας κοινότητας!
Η εμπειρία του να ζεις μόνος σε μια ξένη χώρα είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όχι μόνο επειδή οι
σπουδές σε μια ξένη χώρα είναι κάτι που ενισχύει θετικά την αξία των προσόντων σου, αλλά και
επειδή δείχνει ότι έχεις απομακρυνθεί από τη ζώνη άνεσής σου και είσαι ικανός να προσαρμοστεί
σε νέα περιβάλλοντα και κουλτούρες!
Για να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε για αυτό το καταπληκτικό ταξίδι, συγκεντρώσαμε όλες
τις χρήσιμες πληροφορίες και καθοδήγηση που μπορεί να χρειαστείτε ως διεθνής φοιτητής.
Η συμβουλή μας είναι να εργαστείτε και να μελετήσετε σκληρά, αλλά να αξιοποιήσετε στο έπακρο
τον χρόνο σας και να απολαύσετε τη διαμονή σας στην Κύπρο. Αφιερώστε χρόνο για να γνωρίσετε
την πόλη της Λευκωσίας, και γενικά το όμορφο νησί της Κύπρου. Σας ευχόμαστε μια επιτυχημένη
διαμονή εδώ στο KES College και να περάσετε υπέροχα στην Κύπρο!

Κάντε το να συμβεί… Ονειρευτείτε, σχεδιάστε, κάντε!
«Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο»
- ΒΒ King

KES COLLEGE
Το KES College είναι ένα Ιδιωτικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη Λευκωσία που προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες εδώ και 50 χρόνια (από το 1971) και είναι ένα
αναγνωρισμένο και αναγνωρισμένο κολέγιο στην Κύπρο.
Το KES College προσφέρει 22 Προγράμματα Σπουδών που κυμαίνονται από Δίπλωμα, Ανώτερο Δίπλωμα και Πτυχίο, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού.
Τα προγράμματά μας έχουν καλή δομή, αλλά μερικά είναι επίσης μοναδικά στο ότι είμαστε οι πρώτοι που προσφέρουμε ορισμένα προγράμματα στην Κύπρο στα οποία όλα
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και πληρούν επαγγελματικά πρότυπα.
Πολλά προγράμματα που προσφέρονται στο KES College λειτουργούν για πρώτη φορά στην Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια (π.χ. Διοίκηση Γραφείου και Σπουδές Γραμματείας
από το 1971, Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις από το 1972, Θεραπεία ομορφιάς από το 1979, Μαγειρική και Γαστρονομικές Τέχνες από το 1995, Ιατρικοί εκπρόσωποι
από το 1999, Βοηθοί Φαρμακείου από το 2008) και επομένως τόσο το Κολλέγιο όσο και οι Δάσκαλοι - εκτός από τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα - έχουν
τεράστια διδακτική και εργασιακή εμπειρία στους ακαδημαϊκούς τους τομείς, προσφέροντας εκτεταμένη θεωρητική και πρακτική συνεισφορά σε αυτά τα προγράμματα.
Πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις που δίνονται στους φοιτητές, το KES College δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με συνεχή πρακτική
εκπαίδευση στα ειδικά εργαστήρια κάθε προγράμματος όσο και με πρακτική εμπειρία στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, η φοίτηση στο KES College είναι υποχρεωτική καθώς οι
φοιτητές εμπλέκονται έντονα στη διαδικασία διδασκαλίας - μάθησης στα διάφορα προγράμματα.
Φιλοδοξία του Κολλεγίου είναι να παρέχει επαγγελματική και υπεύθυνη εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς όπου υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η τολμηρή,
καινοτόμος και πρωτοποριακή πρωτοβουλία του KES College να προσφέρει επαγγελματικά προγράμματα βασισμένα σε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα συνέβαλε επίσης στην
αναβάθμιση των αντίστοιχων επαγγελμάτων.
Το KES College θα επιδιώκει συνεχώς και υπεύθυνα την καινοτομία του στον τομέα των Επαγγελματικών Προγραμμάτων, αναζητώντας πάντα τις Μελλοντικές Τάσεις της
Αγοράς.

Φοιτητικών Υποθέσεων και Υπηρεσιών Πρόνοιας
Το Τμήμα Φοιτητικών Υποθέσεων και Υπηρεσιών Πρόνοιας - προσπαθεί να βοηθά, να υποστηρίζει και να
παρέχει υπηρεσίες στους φοιτητές του σε όλες τις πτυχές της κολεγιακής ζωής. Η υπηρεσία δεσμεύεται να
παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά με θέματα εκπαίδευσης, φοιτητικής ζωής,
εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς και γενικά κάθε άλλο θέμα που μπορεί να αφορά ή να έχει
αντίκτυπο στους φοιτητές μας καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο KES College.

Υπηρεσίες που προσφέρονται στο τμήμα Φοιτητικών Υποθέσεων και Υπηρεσιών Πρόνοιας:
KES College e-learning
Το τμήμα υποστηρίζει τους φοιτητές στη σωστή χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κολλεγίου, η οποία παρέχει συνεχή διαδικτυακή ενημέρωση στους
φοιτητές για όλα τα θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Δικτύωση με τον επιχειρηματικό κόσμο
Λόγω της επαγγελματικής φύσης των ακαδημαϊκών επαγγελματικών μας προγραμμάτων, η δικτύωση με τον
επιχειρηματικό κόσμο στοχεύει στην υποστήριξη και επέκταση της επικοινωνίας, αναπτύσσοντας ισχυρές
συνεργασίες μεταξύ του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος και της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, το τμήμα μας
στοχεύει να προσφέρει ποικίλη υποστήριξη στους μαθητές μας. Παρέχονται συμβουλές σχεδιασμού και εξέλιξης
σταδιοδρομίας προκειμένου να καθοδηγηθεί και να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Είμαστε
υπερήφανοι που προσφέρουμε προγράμματα που παρέχουν υψηλές ευκαιρίες απασχολησιμότητας στους
αποφοίτους μας.

Απόφοιτοι
Το Κολλέγιο οραματίζεται να συνεχίσει να έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή των αποφοίτων του, διατηρώντας επαφή
μαζί τους, προωθώντας και καλλιεργώντας το δίκτυό τους και υποστηρίζοντάς τους όπου και όπως είναι δυνατόν.

Διεθνείς Εισαγωγές / Φοιτητικές Υποθέσεις
Αυτή η υπηρεσία στοχεύει να βοηθήσει και να υποστηρίξει διεθνείς φοιτητές. Θέλουμε οι μαθητές μας να επιτύχουν με τους προσωπικούς και ακαδημαϊκούς τους στόχους
και στόχους σε ένα νέο περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Προσφέρεται καθοδήγηση και βοήθεια στους φοιτητές σχετικά με την ελεγκτική και διοικητική διαδικασία για την
απόκτηση αδειών διαμονής (βίζα) από το Τμήμα Πολιτικού Αρχείου και Μετανάστευσης. Επιπλέον, η υπηρεσία υποστηρίζει και προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ
όλων των φοιτητών, ανεξαρτήτως εθνικότητας εντός του Κολλεγίου και της ευρύτερης κοινότητας.

Υποστήριξη Φοιτητών
Παρέχει στους φοιτητές ποικίλο ενημερωτικό υλικό και έγγραφα, όπως φυλλάδια, αιτήσεις για οικονομική υποστήριξη και όλο το διοικητικό υλικό (έγγραφα/αιτήσεις) που
μπορεί να χρειαστούν οι φοιτητές για διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους στο Κολλέγιό μας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Παρέχει αμερόληπτες και εμπιστευτικές συμβουλές και υποστήριξη σε μαθητές με προσωπικές προκλήσεις
που μπορεί να επηρεάσουν την εκπαιδευτική τους πρόοδο και την προσωπική τους ανάπτυξη. Προσφέρουμε
επίσης συμβουλευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν συνεχή υποστήριξη και
καθοδήγηση στους μαθητές μας καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους μαζί μας, όπως ενδεικτικά:
προσωπικά ή/και οικογενειακά θέματα.

Εξέλιξη καριέρας
Στόχος του τμήματος είναι να βοηθήσει φοιτητές και νέους πτυχιούχους στην προσπάθειά τους να βρουν
σχετική απασχόληση. Παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και υποστήριξη για τη συνεχώς εξελισσόμενη
αγορά εργασίας και τις απαραίτητες ευνοϊκές συνθήκες για μια επιτυχημένη καριέρα.

Φοιτητική Ζωή και Δραστηριότητες
Η υπηρεσία στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν ομαδικές δραστηριότητες παρέχοντας πληροφορίες και βοήθεια σε θέματα που σχετίζονται με τη ζωή
τους στο Κολλέγιο. Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία επικεντρώνεται στη διοργάνωση ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (εκδρομές, χοροί, τουρνουά κ.λπ.), εθελοντικές
κοινωνικές δραστηριότητες καθώς και βραβεία και τελετές/εκδηλώσεις υποτροφιών. Επιπλέον, το τμήμα διαχειρίζεται και παρακολουθεί τη δραστηριότητα και τη διανομή
φοιτητικών καρτών, οργανώνει εκλογές Μαθητικού Συμβουλίου και συντονίζει τις δραστηριότητες των Φοιτητών Λεσχών & συλλόγων του Κολλεγίου.

Φοιτητικά Θέματα - Διαδικτυακή Υποστήριξη
Προετοιμάζει και δημοσιεύει ωράρια, προγράμματα εξετάσεων, εκπαιδευτικά πιστοποιητικά,
μετεγγραφές και άλλα έγγραφα. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες επιτρέπουν στους μαθητές να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για οποιαδήποτε τεκμηρίωση μπορεί να χρειαστούν,
εξαλείφοντας έτσι τις καθυστερήσεις και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες σπουδαστών. Στόχος μας
είναι όλες οι υπηρεσίες του Κολλεγίου να παρέχονται με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο.

Εισαγωγή και Υπηρεσίες Φοιτητών
Το τμήμα παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές του κολεγίου, τις προϋποθέσεις εισαγωγής καθώς και λεπτομέρειες για όλα τα
Προγράμματα Σπουδών.

Φοιτητική Διαμονή
Το KES College φροντίζει τους φοιτητές που αναζητούν επιλογές διαμονής. Τα διαμερίσματα βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το Κολλέγιο. Οι φοιτητές που προέρχονται
από το εξωτερικό ή από απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τις επιλογές στέγασης στο Γραφείο
Εισδοχής και Υποστήριξης του Κολλεγίου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ KES COLLEGE
Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη αποτελεί θεμελιώδες μέρος του περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης του KES COLLEGE. Βασικός στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η διατήρηση επαρκούς
συλλογής βιβλίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, που να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και τις επαγγελματικές ανάγκες του διδακτικού και διοικητικού
προσωπικού. Περαιτέρω, το Κολλέγιο διατηρεί υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες ενθαρρύνουν την επαρκή και κατάλληλη χρση της Βιβλιοθήκης τόσο από τους φοιτητές
όσο και από τους καθηγητές. Διατίθεται εξειδικευμένος βιβλιοθηκάριος για να βοηθήσει και να παρέχει συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη
KES COLLEGE είναι ανοιχτή 5 ημέρες την εβδομάδα.

Πολιτικές και Διαδικασίες Δανεισμού
Όλοι οι φοιτητές του KES COLLEGE έχουν δικαίωμα να δανειστούν βιβλία από τη Βιβλιοθήκη. Οι μαθητές πρέπει να επιδείξουν την ταυτότητα του φοιτητή τους για να
δανειστούν υλικό από τη βιβλιοθήκη.

Κρατήσεις βιβλίων και ανανεώσεις
Εάν ένας μαθητής χρειάζεται να δανειστεί ένα βιβλίο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει δανειστεί σε άλλον μαθητή ή προσωπικό, μπορεί να κάνει κράτηση στον βιβλιοθηκονόμο.
Όταν το βιβλίο επιστραφεί στη βιβλιοθήκη θα ενημερωθεί ο μαθητής. Τα βιβλία ανανεώνονται έως και 1 εβδομάδα.

Εγκαταστάσεις Υπολογιστών
Υπολογιστικές εγκαταστάσεις ανοιχτής πρόσβασης είναι διαθέσιμες για όλους τους φοιτητές του KES COLLEGE, κάτοχοι ταυτότητας φοιτητή. Τα δύο κύρια εργαστήρια
πληροφορικής είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλο το απαραίτητο λογισμικό και υλικό. Οι φοιτητές του KES COLLEGE έχουν δωρεάν πρόσβαση στα εργαστήρια και δωρεάν
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Διεθνές Γραφείο
Το Διεθνές Γραφείο του KES COLLEGE έχει σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε θέματα μετανάστευσης, αγγλικής γλώσσας, χρηματοδότησης, διαμονής ή
οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με διεθνείς φοιτητές. Το διεθνές γραφείο παρέχει βοήθεια πριν και κατά τη διάρκεια των σπουδών στο KES COLLEGE.
Το Διεθνές Γραφείο διοργανώνει επίσης το Πρόγραμμα Προσανατολισμού στις αρχές του φθινοπώρου και της άνοιξης.

Απαιτήσεις αίτησης και βίζας για φοιτητές εκτός ΕΕ
Όλοι οι φοιτητές εκτός ΕΕ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στο KES College
απαιτούν βίζα για να εισέλθουν στην Κύπρο. Εφόσον έχουν παραληφθεί όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα, το KES College θα υποβάλει τα έγγραφα του μαθητή στις Αρχές
Μετανάστευσης για αξιολόγηση.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

€ 150 Ευρώ Τέλος αίτησης (Μη - Επιστρέψιμη).
Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (Γυμνάσιο & Λύκειο) και φύλλα βαθμολογίας.
Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου (ισχύει για τουλάχιστον δύο χρόνια από την έναρξη του εξαμήνου προς εγγραφή).
Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αστυνομίας (6 μήνες περίοδος ισχύος).
Επικυρωμένη τραπεζική επιστολή (διάρκεια ισχύος 6 μηνών) που δηλώνει ότι ο φοιτητής Ή ο χορηγός φοιτητή* έχει την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξει τα
δίδακτρα διαβίωσής του και τα έξοδα επαναπατρισμού. Χορηγός μπορεί να είναι μόνο Πατέρας/Μητέρα/Εαυτός.
Υποστηρικτικό αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού με ελάχιστο ποσό 7000 Ευρώ (ισχύει 1 μήνα).
Επιβεβαιωμένες εκθέσεις εξετάσεων αίματος για HIV, σύφιλη, ηπατίτιδα Β και C (ισχύς 4 μηνών).
Επιβεβαιωμένη αναφορά ακτινογραφίας θώρακος για φυματίωση (ισχύς 4 μηνών).
Επιστολή Αποδοχής από το KES College

Βεβαίωση Εγγράφων
Οι φοιτητές υποχρεούνται να επικυρώσουν τα προαναφερθέντα έγγραφα από τις αρμόδιες/αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους. Η διαδικασία βεβαίωσης διαφέρει
μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης του 1961 (Apostille) και εκείνων που δεν έχουν υπογράψει.
Τα επικυρωμένα έγγραφα πρέπει να είναι στα αγγλικά.
Τα απαιτούμενα έγγραφα, δεόντως επικυρωμένα, θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο KES College.
Επικοινωνήστε με το Διεθνές Γραφείο για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πιστοποίησης εγγράφων στη χώρα σας στη διεύθυνση admissions@kes.ac.cy

Κατά την άφιξη στην Κύπρο
Κατά την άφιξή τους στην Κύπρο, όλοι οι ξένοι φοιτητές θα πρέπει να επιδείξουν τα ακόλουθα έγγραφα στις Αρχές Μετανάστευσης στο λιμάνι εισόδου:
o
o
o
o
o

Πρωτότυπο διαβατήριο (ισχύει για δύο χρόνια).
Απόδειξη του KES College του ποσού που καταβλήθηκε στο κολέγιο.
2.000 € σε μετρητά.
Αντίγραφο της Άδειας Εισόδου που τους εστάλη από το Διεθνές Γραφείο του KES College.
Επιστολή Αποδοχής από το KES College

Φοιτητές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα επιτρέπεται να εισέλθουν στην Κύπρο.

Ηλεκτρονική απασχόληση για φοιτητές εκτός ΕΕ
Οι φοιτητές εκτός ΕΕ επιτρέπεται να εργάζονται για μέγιστο 20 ώρες την εβδομάδα κατά τις περιόδους του εξαμήνου και 38 ώρες κατά τις περιόδους διακοπών.
Οι φοιτητές δικαιούνται να εργαστούν έξι μήνες μετά την είσοδό τους στη χώρα και σύμφωνα με τον Νόμο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αρ. 184(1)/2007.

Απαιτήσεις Αγγλικής Γλώσσας
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρέπει να παρέχουν αποδεικτικά επάρκειας στην αγγλική γλώσσα.
Ο συνολικός βαθμός του Απολυτηρίου θα πρέπει να είναι 50/100 ή μεγαλύτερος με:
o

Βαθμός στην Αγγλική Γλώσσα 50/100 ή παραπάνω

Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
o
o
o
o
o

Βαθμολογία TOEFL Paper-Based τουλάχιστον 500
Βαθμολογία TOEFL Βασισμένο σε Υπολογιστή τουλάχιστον 173
Βαθμολογία TOEFL με βάση το Διαδίκτυο τουλάχιστον 61
Βαθμός «D» ή υψηλότερος στο επίπεδο GCE «O» / εξέταση Αγγλικής Γλώσσας IGCSE
Μέσος όρος βαθμολογίας 5,0 στις εξετάσεις IELTS

Οι φοιτητές που δεν πληρούν τα πρότυπα του KES College θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικής γλώσσας πριν από την έναρξη των προγραμμάτων σπουδών
τους. Βασικός στόχος αυτών των μαθημάτων είναι να παρέχουν στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν το κύριο
μάθημα σπουδών με αποτελεσματικό τρόπο.

Μάθημα Foundation
Οι μαθητές με δυσκολίες στα Αγγλικά που δεν πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής για την αγγλική γλώσσα απαιτείται να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν το μάθημα
του ιδρύματος πριν ενταχθούν σε οποιοδήποτε κύριο πρόγραμμα σπουδών. Η διάρκεια του Θεμελιώδους Μαθήματος διαρκεί συνήθως ένα ή έως δύο εξάμηνα.
Ο κύριος στόχος του Foundation Course είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αγγλικής γλώσσας που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές είναι
επιλέξιμοι και έτοιμοι να ακολουθήσουν το κύριο ακαδημαϊκό πρόγραμμα της επιλογής τους.
Το Foundation Course προσφέρεται τρεις φορές το χρόνο τον Οκτώβριο, τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος του Foundation θα εκδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
* Σημαντική σημείωση: Στο τέλος του μαθήματος του Ιδρύματος, δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό.

Ελληνική γλώσσα
Αυτό το μάθημα εισάγει τους μη ελληνόφωνους φοιτητές στη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας στην καθημερινότητά τους,
διδάσκοντάς τους βασική γραμματική και λεξιλόγιο.

Αγγλική γλώσσα
Αυτό το μάθημα στοχεύει να διδάξει στους νέους φοιτητές τις βασικές δομές των Αγγλικών και να δείξει πώς χρησιμοποιούνται τα Αγγλικά σε πραγματικές καταστάσεις,
επιτρέποντας στους μαθητές να τα χρησιμοποιούν σε ουσιαστικά πλαίσια. Έχει σχεδιαστεί για να οικοδομήσει την ικανότητα του μαθητή να επικοινωνεί τις ιδέες του με
ευχέρεια, ακρίβεια και αυτοπεποίθηση. Το περιεχόμενο επιλέγεται προσεκτικά για να παρακινήσει τους μαθητές και να τονώσει τη μάθηση.

Επικοινωνιακές Δεξιότητες
Αυτό το μάθημα στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούνται τα αγγλικά σε πραγματικές καταστάσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε προφορικά πλαίσια. Το μάθημα υιοθετεί μια επικοινωνιακή προσέγγιση στη μάθηση και ως αποτέλεσμα δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να
εξασκηθούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στα Αγγλικά.

Πρόγραμμα Προσανατολισμού
Στην αρχή κάθε εξαμήνου, είμαστε πάντα πρόθυμοι να καλωσορίσουμε νέους ξένους φοιτητές στο
KES COLLEGE. Ένα πρόγραμμα προσανατολισμού διοργανώνεται από το International Student
Affairs Office για να κάνει τη μετάβαση των φοιτητών στο KES College όσο το δυνατόν πιο ομαλή.
Έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους και πληροφορίες
που χρειάζονται για να βοηθήσει τους μαθητές να προσαρμοστούν στη ζωή στην Κύπρο και να
τους βοηθήσει να εγκατασταθούν και να γνωρίσουν το νέο τους περιβάλλον.
Το πρόγραμμα προσανατολισμού μας παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν μερικούς
από τους συμμαθητές τους και να αλληλοεπιδράσουν με το προσωπικό. Δίνεται επίσης η ευκαιρία
στους φοιτητές να διευθετήσουν τυχόν εκκρεμότητες με την άδεια διαμονής, την ασφάλιση και
τις ρυθμίσεις διαβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Προσανατολισμού στοχεύει:
o
o
o
o
o
o

Καλωσορίζουμε επίσημα νέους διεθνείς φοιτητές στο KES COLLEGE.
Παρέχετε χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή στο KES COLLEGE και τη ζωή στην Κύπρο.
Οδηγός προετοιμασίας των απαραίτητων εγγράφων για εγγραφή στις τοπικές αρχές.
Παρουσιάστε τους νέους φοιτητές στους συμφοιτητές τους, στο προσωπικό του κολεγίου και στο διδακτικό προσωπικό.
Ελέγξτε την ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας μέσω ενός τεστ τοποθέτησης.
Οργανώστε ημερήσιες εκδρομές σε μέρη κοινού ενδιαφέροντος

Έξοδα διαμονής & διαβίωσης

ΚΑΤΑΛΥΜΑ
Βοηθάμε τους φοιτητές να κάνουν τις κατοικίες τους κοντά στο Κολλέγιο. Το ενοίκιο ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του ακινήτου και την τοποθεσία του και καταβάλλεται
απευθείας στον ιδιοκτήτη/κυρία. Η διάρκεια της σύμβασης ενοικίασης είναι συνήθως για έξι ή δώδεκα μήνες ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή. Το Κολλέγιο δεν θα έχει
καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των φοιτητών και των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, καθώς όλες οι συμφωνίες θα γίνονται
απευθείας μεταξύ των φοιτητών και των ιδιοκτητών ακινήτων.
Σημείωση: Ορισμένα διαμερίσματα είναι εξοπλισμένα με καταψύκτες και κουζίνες και κάποια άλλα με βασικά έπιπλα. Άλλα διαμερίσματα είναι μη επιπλωμένα και οι μαθητές
θα πρέπει να αγοράσουν ή να νοικιάσουν έπιπλα ή άλλα απαραίτητα.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Εκτός από τα τέλη εγγραφής και τα δίδακτρα του Κολλεγίου, απαιτούνται τα ακόλουθα ελάχιστα έξοδα
ανά μήνα:

Κατά την άφιξη στην Κύπρο
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Κάθε φοιτητής που φθάνει στην Κύπρο θα πρέπει να εγγραφεί στις Αρχές Μετανάστευσης εντός μίας εβδομάδας από την άφιξή του, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τμήμα Μετανάστευσης Λευκωσίας
Διεύθυνση: Αρχ. Λεωφόρος Μακαρίου, 90, 1077, Λευκωσία – Κύπρος

Προσωρινή Άδεια Διαμονής (Ροζ Δελτίο):
Κάθε αλλοδαπός φοιτητής θα πρέπει να επισκεφθεί το Επαρχιακό Γραφείο Μετανάστευσης και να παράσχει τα ακόλουθα προκειμένου να λάβει προσωρινή διαμονή στην
Κυπριακή Δημοκρατία:











Συμπληρωμένο έντυπο M61 (αυτό το έντυπο θα σας δοθεί από το Κολλέγιο)
Σχολικά Πιστοποιητικά (με σφραγίδα των Λειτουργών του Προξενείου)
Αστυνομικό Πιστοποιητικό (με σφραγίδα των Λειτουργών του Προξενείου)
Τραπεζικό Πιστοποιητικό (από Τράπεζα της χώρας σας – σφραγισμένο από τους Λειτουργούς του Προξενείου)
Επιβεβαίωση αποδοχής από το κολέγιο
Τραπεζικό αντίγραφο από κυπριακή τράπεζα που δηλώνει το υπόλοιπό σας ή φωτοαντίγραφο είναι ασφαλισμένο για ιατρικούς σκοπούς
Αντίγραφο της σύμβασης ενοικίασης του διαμερίσματος που θα διαμένει επικυρωμένο από συμβολαιογράφο.
Αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων μαζί με ακτινογραφία θώρακος. Κάθε εξέταση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία του διαβατηρίου με σφραγίδα του
ιατρού.
50€ κόστος αίτησης
Φωτοτυπία διαβατηρίου (κύριες σελίδες)

Ανανέωση Προσωρινής Άδειας Διαμονής (Ροζ Δελτίο)
Λόγω του γεγονότος ότι η προσωρινή άδεια διαμονής λήγει εντός χρονικού ορίου (φαίνεται σε αυτήν), πρέπει να την ανανεώσετε ένα μήνα πριν τη λήξη της. Για να
μπορέσετε να το κάνετε αυτό, πρέπει να παρέχετε στις αρχές μετανάστευσης τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ένα συμπληρωμένο έντυπο M61 (αυτό το έντυπο σας δίνεται από το Κολλέγιο)
Διαβατήριο
Προσωρινή Άδεια Διαμονής (Ροζ Δελτίο)
Επιστολή κολλεγίου που δηλώνει ότι είστε εγγεγραμμένος φοιτητής
Αντίγραφο
Τραπεζική κίνηση από κυπριακή τράπεζα που δείχνει το υπόλοιπό σας και την κίνηση στον λογαριασμό σας
Φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να αποδεικνύει ότι ο φοιτητής είναι ασφαλισμένος για ιατρικούς σκοπούς
Αντίγραφο της σύμβασης ενοικίασης του διαμερίσματος που θα διαμένει επικυρωμένο από συμβολαιογράφο
Συμφωνία ενοικίου

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κάθε αλλοδαπός φοιτητής επιτρέπεται να μετεγγραφεί μεταξύ Κολλεγίων μόνο μία φορά σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς του τμήματος μετανάστευσης και
του Υπουργείου Παιδείας. Για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά το συντομότερο δυνατό, πρέπει να υποβάλετε στο Κολλέγιο τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Έντυπο M61 (Παρέχεται από το κολέγιο ή το τοπικό γραφείο μετανάστευσης)
Αντίγραφο διαβατηρίου
Αντίγραφο προσωρινής άδειας διαμονής (ροζ απόδειξη).
Αντίγραφο μεταγραφής
Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού που δείχνει αναλυτικά την κίνηση του λογαριασμού σας
Επιστολή από το προηγούμενο κολέγιό σας που δηλώνει ότι δεν έχετε οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του κολεγίου
Ιατρική ασφάλιση
Ιατρική Συμφωνία

Πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου!
o

o
o
o
o

o
o

Οι φοιτητές δικαιούνται να απασχολούνται και μπορεί να δικαιούνται να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον μέγιστο
αριθμό ωρών ανά εβδομάδα ή ημέρες ή μήνες ανά έτος που επιτρέπεται για μια τέτοια δραστηριότητα, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10 ώρες την
εβδομάδα ή το ισοδύναμο σε ημέρες ή μήνες ανά έτος [ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ: 2004/ 114/ΕΚ, 13/12/2004, άρθρο 17].
Έχετε ανά πάσα στιγμή το διαβατήριό σας ή το ροζ δελτίο ή το βιβλίο αλλοδαπών, γιατί μπορεί να σας ζητηθεί να το προσκομίσετε λόγω των τακτικών ελέγχων των
αρχών μετανάστευσης.
Πάντα να ανανεώνετε έγκαιρα το ροζ δελτίο σας για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα με τις αρχές.
Το κολέγιο θα σας βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις απαιτήσεις μετανάστευσης ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα ενδέχεται
να αντιμετωπίσετε με τις αρχές.
Οι φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους χωρίς να ενημερώσουν το Κολλέγιο και το Τμήμα Μετανάστευσης δεν θα επιτρέπεται να εισέλθουν ξανά στην Κύπρο,
εκτός εάν είχαν ενημερώσει το Τμήμα Μετανάστευσης μέσω του Κολλεγίου πριν από την αναχώρησή τους από την Κύπρο, ότι θα επιστρέψουν για να
παρακολουθήσουν το επόμενο εξάμηνο. .
Οι φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους και θα επιστρέψουν στην Κύπρο, πρέπει να φέρουν μαζί τους τουλάχιστον 3000, εκτός αν έχουν ήδη πληρώσει τα
δίδακτρα για το επόμενο εξάμηνο.
Φοιτητές που έχουν έγκυρη άδεια προσωρινής διαμονής και επέστρεψαν στη χώρα τους χωρίς να ενημερώσουν το Κολλέγιο και το Γραφείο Μετανάστευσης και
χωρίς να έχουν εγγραφεί για το επόμενο εξάμηνο, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρο.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Είστε υποχρεωμένοι να προβείτε σε ιατρικές εξετάσεις για τον ιό του AIDS, τη σύφιλη , την ηπατίτιδα Β, τη φυματίωση (ακτινογραφία θώρακος) και άλλες μεταδοτικές
ασθένειες την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την άφιξη στην Κύπρο. Τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Αλλοδαπών της Αστυνομίας στην
περιφέρεια κατοικίας σας εντός μίας εβδομάδας από την άφιξή σας στην Κύπρο.

Σχετικά με τη Λευκωσία
Λευκωσία ( Λευκωσία στα ελληνικά), που ονομάζεται και Λευκωσία όπως προαναφέρθηκε, είναι η μεγαλύτερη
πόλη και πρωτεύουσα της Κύπρου. Η Λευκωσία είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα στον κόσμο, μετά την
τουρκική εισβολή το 1974. Η οδός Λήδρας ήταν ιστορικά ο πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος της πόλης.

Η Λευκωσία έχει γεμάτες συναρπαστικές δραστηριότητες να
κάνετε και να ανακαλύψετε, καθώς έχει απεριόριστες επιλογές
για να βγείτε έξω και να περάσετε το χρόνο σας. Μπορείτε να
αφιερώσετε τον ελεύθερο χρόνο σας για να επισκεφτείτε
Ledras street
μουσεία, τείχη πόλεων, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια,
καταστήματα, μπαρ, καφέ κ.λπ. Επίσης, μπορείτε να απολαύσετε την κυπριακή κουζίνα καθώς και άλλες διεθνείς κουζίνες. Τα
πιάτα μας θεωρούνται υγιεινά γιατί βασίζονται σε μεσογειακή διατροφή και συνήθως μαγειρεύονται με ελαιόλαδο.

Eleftherias Square

Η Λευκωσία είναι η μόνη πόλη στην Κύπρο που δεν βρίσκεται στην ακτή. Ωστόσο, οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων είναι
τόσο κοντινές. Μπορείτε εύκολα να πάρετε το λεωφορείο και να πάτε σε άλλες πόλεις, καθώς υπάρχουν πολλά δρομολόγια
λεωφορείων καθημερινά. Για παράδειγμα, η απόσταση Λευκωσίας-Λεμεσού είναι περίπου 85 km, Λευκωσίας-Λάρνακας 56
km, Λευκωσίας- Πάφου 150 km. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά μπορείτε να δείτε στην ενότητα
Μεταφορές.

Εγκαταστάσεις στη Λευκωσία
Φαρμακεία κοντά στο KES College
 Φαρμακείο Νίκος Ο Νούρης
Διεύθυνση: Διγενή Ακρίτα 33, 1641 - Λευκωσία
Τηλ: 22 751 801
 Φαρμακείο Κλεάνθης Kramvis
Διεύθυνση: Καλλιπόλεως 12, 1055 - Λευκωσία
Τηλ: 22 761 699
Σούπερ μάρκετ
 Αθηαινίτης @ Παλλουσιωρίτσα
Διεύθυνση: John Kennedy 26, Παλλουριώτισσα , 1046, Λευκωσία
 Athienitis Supermarket @ Nicosia Mall
Διεύθυνση: Μαδρίτης 2, 2306, Λευκωσία
 Σούπερ μάρκετ MAS Green Tree
Διεύθυνση: Διγενή Οδός Ακρίτα 14Α, Άγιος Αντώνιος , Λευκωσία
 Μετρό Σούπερ Μάρκετ @ Αγλαντζιά
Διεύθυνση: Αγλαντζιάς 45, Αγλαντζιά 2108 Λευκωσία
 Υπερμάρκετ Alpha Mega @ Acropolis
Διεύθυνση: Γεωργίου Δάβαρη 10, Στρόβολος 2024, Κύπρος
 Υπερμάρκετ Alpha Mega @ Έγκωμη
Διεύθυνση: Νίκου Κρανιδιώτη 3, Λευκωσία, 2433, Κύπρος
 Lidl @ Παλλουριώτισσα
Διεύθυνση: John Kennedy 79-81, 1046, Λευκωσία
 Lidl @ Αγλαντζιά
Διεύθυνση: lision 2, Αγλαντζιά 2103, Λευκωσία

Αλλες υπηρεσίες
 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Λεωφόρος Μακαρίου )
Διεύθυνση: Αρχ. Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 36, Λευκωσία 1065
Τηλ: 22 903 100
 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (στην Έγκωμη )
Διεύθυνση: Γιώργου Σεφέρη , Έγκωμη
Τηλ: 22 446 686
 Ταχυδρομείο Lykabittos (κοντά στο Kes College)
Διεύθυνση: Καλλιπόλεως 17α, 1055 Λευκωσία
Τηλ: 77 77 80 13
 Ταχυδρομείο ( Προδρόμου )
Διεύθυνση: Προδρόμου 100, Στρόβολος 2063
Τηλ: 80 002000

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Υπάρχουν πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο, όπως εμπορικές τράπεζες και συνεταιρισμοί. Σε οποιοδήποτε από αυτά τα ιδρύματα μπορείτε να ανοίξετε έναν
τραπεζικό λογαριασμό, αλλά πρέπει να ψάξετε για να βρείτε το ίδρυμα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
Κάθε μαθητής πρέπει να έχει τραπεζικό λογαριασμό. Δεν συνιστάται να κουβαλάτε μεγάλο χρηματικό ποσό πάνω σας, επομένως όσο πιο γρήγορα ανοίξετε τον δικό σας
τραπεζικό λογαριασμό τόσο το καλύτερο για εσάς. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι ορισμένες τράπεζες στη χώρα σας έχουν δεσμούς με μία από τις κυπριακές τράπεζες και αυτό
θα απλοποιούσε τη μεταφορά χρημάτων από το σπίτι.
Οι περισσότερες μεγάλες κυπριακές τράπεζες έχουν υποκαταστήματα κοντά στο Κολλέγιο. Για να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα
έγγραφα:
 Διαβατήριο
 Επιβεβαίωση της τοπικής σας διεύθυνσης
 Πρωτότυπο αντίγραφο της επιστολής αποδοχής του Κολλεγίου
Οι αλλοδαποί φοιτητές δεν θα πρέπει να αναμένουν ότι θα έχουν εκδοθεί πιστωτικές
κάρτες σε αυτούς από κυπριακή τράπεζα, επομένως εάν έχετε ήδη πιστωτική κάρτα,
μπορεί να θέλετε να κανονίσετε τη χρήση της στην Κύπρο.

Τράπεζα Κύπρου ( Άγιος Παράρτημα Αντώνιος )
Διεύθυνση: Διγενή Ακρίτα 11, 1055, Λευκωσία
Τηλ: 22 128 300
Τράπεζα Κύπρου (στη Λεωφόρο Μακαρίου)
Διεύθυνση: Αρχιεπίσκοπού Μακαρίου ΙΙΙ, 39, 1065 Λευκωσία
Τηλ: 22 121 290
Ελληνική Τράπεζα
Διεύθυνση: Διγενή Ακρίτα 92, 1061, Λευκωσία
Τηλ: 22 500 500
Ελληνική Τράπεζα
Διεύθυνση: Λ. Αγλατζιάς Γωνία & Αγγέλου Βλάχου 3, 21, 2108, Λευκωσία
Τηλ: 22 501622
Alpha Bank
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 3, Αγλατζιάς , 2112, Λευκωσία
Τηλ: 22 888 800

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Η Κύπρος διαθέτει δημόσια μέσα μεταφοράς που είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Στην πόλη της Λευκωσίας, ο κεντρικός σταθμός λεωφορείων βρίσκεται στην
πλατεία Σολωμού. Υπάρχουν πολλά δρομολόγια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιβάτες για να πάνε παντού στη Λευκωσία.

Bus station in Solomou Square

Στο σταθμό μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τα δρομολόγια και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε τον ιστότοπό τους
κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.publictransport.com.cy/

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί τους στο 1416.

Υπεραστικά Λεωφορεία
Τα υπεραστικά λεωφορεία παρέχουν δρομολόγια προς όλες τις πόλεις σε όλη την Κύπρο.

Διαθέσιμες διαδρομές:
o
o
o
o
o
o
o
o

Λάρνακα - Λευκωσία / Λευκωσία - Λάρνακα
Λευκωσία - Πάφος / Πάφος - Λευκωσία
Λευκωσία - Αγία Νάπα και Παραλίμνι / Παραλίμνι και Αγία Νάπα - Λευκωσία
Λάρνακα - Αγία Νάπα και Παραλίμνι / Παραλίμνι και Αγία Νάπα - Λάρνακα
Λάρνακα - Λεμεσός / Λεμεσός - Λάρνακα Λάρνακα - Λεμεσός - Πάφος / Πάφος - Λεμεσός - Λάρνακα
Παραλίμνι , Αγία Νάπα & Λάρνακα - Πάφος / Πάφος - Λάρνακα , Αγία Νάπα & Παραλίμνι
Λευκωσία - Λεμεσός / Λεμεσός - Λευκωσία
Λεμεσός - Πάφος / Πάφος – Λεμεσός

Η ιστοσελίδα τους ενημερώνεται καθημερινά για καλύτερη εξυπηρέτηση και για άμεση ενημέρωση των επιβατών. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.intercity-buses.com/ .
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί τους στο 8000 77 89.

Λεωφορείο από το αεροδρόμιο Καπνός
Το Kapnos Airport Shuttle παρέχει απευθείας δρομολόγια από/από τη Λευκωσία προς/από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Μπορείτε να αγοράσετε ένα εισιτήριο
απευθείας από το σταθμό ή μπορείτε να το κάνετε online κράτηση.
Μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με διαδρομές και εκθέσεις online στην ιστοσελίδα τους https://kapnosairportshuttle.com/ ή τηλεφωνικά στο
24 008 718.

Οδήγηση στην Κύπρο
Καθώς οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων είναι μικρές στην Κύπρο, μπορείτε εύκολα να ταξιδέψετε με αυτοκίνητο αν θέλετε. Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι η κυκλοφορία
στην Κύπρο κινείται στα αριστερά.
Ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών http://www.mcw.gov.cy

Ταξί
Το ταξίδι με ταξί είναι ένας από τους πιο βολικούς τρόπους για να μετακινηθείτε στην Κύπρο. Τα αδειοδοτημένα ταξί έχουν είτε μαύρο είτε άσπρο χρώμα και πρέπει να τα
αναζητήσετε στο δρόμο ή να τα παραλάβετε από τα γραφεία ταξί.

Τηλεπικοινωνίες - Παροχή Κινητής Τηλεφωνίας
Υπάρχουν πολλές επιλογές για να αποκτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή ακόμα και μια σύνδεση στο διαδίκτυο στο σπίτι.

o
o
o
o

CYTA - https://www.cyta.com.cy/
EPIC - http://www.epic.com.cy
Primetel - https://primetel.com.cy/
Cablenet - https://cablenet.com.cy

Τοπικές κλήσεις
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22 ΧΧΧΧΧΧ
 ΛΕΜΕΣΟΣ
25 ΧΧΧΧΧΧ
 ΛΑΡΝΑΚΑ
24 ΧΧΧΧΧΧ
 ΠΑΦΟΣ
26 ΧΧΧΧΧΧ
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 23 ΧΧΧΧΧΧ
Διεθνείς κλήσεις










ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ - 0088
ΚΙΝΑ - 0086
ΙΝΔΙΑ - 0091
ΙΟΡΔΑΝΙΑ- 0096
ΝΕΠΑΛ - 00977
ΠΑΚΙΣΤΑΝ - 0092
ΡΟΥΜΑΝΙΑ - 0040
ΡΩΣΙΑ - 007
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ -0094

Πρεσβείες άλλων χωρών στην Κύπρο
 Μπαγκλαντές
96-102, Ζήνωνος Οδός Κιτιέως
P. O.Box 40189 6301, Λάρνακα – Κύπρος Τηλ: 24 659 200, Φαξ: 24 659 203
 Κίνα
Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Αρχιμίδους 30 , Έγκωμη , Λευκωσία – Κύπρος Τηλ: 22 352 183
 Ινδία
Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας
3, Ιντιράς Gandi , 2413, Έγκωμη , Λευκωσία – Κύπρος Τηλ: 22 351 741
 Νεπάλ
Σταυρού 71, Γραφείο Β002, 1ος Όροφος
2035 Στρόβολος , Λευκωσία – Κύπρος Τηλ: 22 25 55 11
 Πακιστάν
Αθαλάσσας , 176 2025 Στρόβολος Τ.Θ. 25521, 1310 Λευκωσία – Κύπρος Τηλ:
22 491 234
 Ρωσία
Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Αγ. Προκοπίου , 2406 Έγκωμη , Λευκωσία – Κύπρος Τηλ: 22 774 622
 Σρι Λάνκα
Γενικός πρόξενος
Ο κ. Δώρος Α. Τζ. Ιερόπουλος , Επίτιμος . Γενικός πρόξενος Σπύρου Αραούζου
2, Τ.Θ. 50278, 3602, Λεμεσός – Κύπρος Τηλ: 24 37 25 55

Σημείωση: Για να καλέσετε την Κύπρο από το εξωτερικό, πληκτρολογήστε 00 357 XXXXXXXX

Εκμάθηση Ελληνικών
Ας μάθουμε βασικά ελληνικά ! Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας είναι πάντα μια πρόκληση! Η ελληνική γλώσσα κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία του δυτικού κόσμου.

Πώς είσαι;
Είμαι καλά,
ευχαριστώ, εσύ τι
λες;
Και εγώ είμαι καλά,
ευχαριστώ.

Πώς είσαι ;
Είμαι καλά ,
ευχαριστώ , εσύ ;

Pos eisai ;
Eimai kala, efxaristw
, esy ;

Και είμαι καλά,
ευχαριστώ.

Kai ego eimai kala,
efxaristw .

Από που είσαι?
Ειμαι απο την
κυπρο.

Από που είσαι ;
Είμαι από την
Κύπρο.

Από που eisai ;
Eimai από την
Κύπρο .

What is your
name?
Πως σε λένε;
Pos se lene?

My name is..
Yours?
Με λένε...Εσένα;
Me lene…
Esena?

Ημέρα

Ημέρα

Προφορά

Δευτέρα

Δευτέρα

Deftera

Τρίτη

Τρίτη

Triti

Τετάρτη

Τετάρτη

Tetarti

Πέμπτη

Πέμπτη

Pempti

Παρασκευή

Παρασκευή

Paraskevi

Σάββατο

Σάββατο

Savvato

Κυριακή

Κυριακή

Kyriaki

Αριθμός

Αριθμός

Προφορά

0

Μηδέν

Miden

1

Ένα

Ena

2

Δύο

Dyo

3

Τρία

Tria

4

Τέσσερα

Tessera

5

Πέντε

Pente

6

Έξι

Exi

7

Επτά

Epta

8

Οκτώ

Oktw

9

Εννέα

Ennea

10

Δέκα

Deka

Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022

Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους

1 Σεπτεμβρίου
2021

Χειμερινό εξάμηνο
1 Ιουνίου - 20
Οκτωβρίου 2021

Εγγραφή
Μέρα προσανατολισμού

29 Σεπτεμβρίου 2021

Αρχίζουν τα μαθήματα

4 Οκτωβρίου 2021

Πρόγραμμα Ιδρύματος

11 Οκτωβρίου 2021

Αργία

28 Οκτωβρίου 2021
23 Δεκεμβρίου 2021 - 6
Ιανουαρίου 2022

Γιορτές Χριστουγέννων
Εγγραφές για το Εαρινό Εξάμηνο
Λήξη μαθημάτων

10 - 21 Ιανουαρίου 2022
7 Ιανουαρίου 2022

Τελική εξέταση

10 - 21 Ιανουαρίου 2022

Εαρινό εξάμηνο
Μέρα προσανατολισμού

28 Ιανουαρίου 2022

Αρχίζουν τα μαθήματα

31 Ιανουαρίου 2022

Πρόγραμμα Ιδρύματος

14 Φεβρουαρίου 2022

Αργία

7 Μαρτίου 2022

Αργία

25 Μαρτίου 2022

Αργία

1 Απριλίου 2022

Πασχαλινές διακοπές

18 Απριλίου - 29
Απριλίου 2022

Λήξη μαθημάτων

6 Μαΐου 2022

Τελική εξέταση

9 - 27 Μαΐου 2022

Αργία

13 Ιουνίου 2022

Τελετή αποφοίτησης

24 Ιουνίου 2022

Τέλος Ακαδημαϊκού Έτους

31 Αυγούστου 2022

Θερινό Εξάμηνο
Μέρα προσανατολισμού

6 Ιουνίου 2022

Αρχίζουν τα μαθήματα

6 Ιουνίου 2022

Λήξη μαθημάτων

26 Αυγούστου 2022

1 Σεπτεμβρίου

Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους

2021

Καλοκαιρινές διακοπές

15 - 19 Αυγούστου 2022

Τελικές Εξετάσεις (Θερινό Εξάμηνο)

1 - 2 Σεπτεμβρίου 2022

Επαναληπτικές εξετάσεις (Φθινοπωρινό
και Εαρινό Εξάμηνο)

1 - 9 Σεπτεμβρίου 2022

Το γραφείο είναι ένας εξαιρετικός πόρος για εσάς καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σας στο KES COLLEGE.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή ιδέες.





Τοποθεσία Γραφείου: Λεωφόρος Καλλίπολης 5, 1055 Λευκωσία – Κύπρος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: admissions@kes.ac.cy
Τηλέφωνο: +357 22 87 57 37
Δικτυακός τόπος: https://www.kescollege.ac.cy

Συνδεθείτε μαζί μας στα Social Media!
o

o


Facebook
LinkedIn
YouTube
Twitter

Χρήσιμοι ιστότοποι

o https://cyprusholidaysguide.com/where-is-cyprus#H1-0
o https://www.visitcyprus.com/index.php/en/practicalinfo/transportation#faqnoanchor

Δημόσια Νοσοκομεία & Χρήσιμα Τηλέφωνα
Όλοι οι φοιτητές του KES COLLEGE δικαιούνται θεραπεία σε οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο με
πολύ χαμηλή αμοιβή ή σε ορισμένες περιπτώσεις όπως δωρεάν επισκέψεις στα επείγοντα. Σε
περιπτώσεις που θα χρειαστεί να νοσηλευτείτε και χρειάζεστε νοσοκομειακή περίθαλψη ως
αποτέλεσμα ατυχήματος, τραυματισμού ή ασθένειας, θα υπάρχουν χρεώσεις, οι οποίες μερικές φορές
είναι πολύ υψηλές για τους μαθητές. Συνιστάται λοιπόν, να συνάψετε ιατρική ασφάλιση για να
καλύπτεστε για την περίοδο που θα σπουδάζετε εδώ. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι το KES College παρέχει
ιδιωτική ιατρική ασφάλιση σε όλους τους φοιτητές.
Εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη, θα πρέπει να καλέσετε το 199 στο πλησιέστερο τηλέφωνο. Αυτή είναι
μια υπηρεσία χωρίς χρέωση.

Νοσοκομείο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' (Λευκωσία)
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
Νοσοκομείο Τροόδους
ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Τηλέφωνα Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης





Ασθενοφόρο: 199 / 112
Αστυνομία: 199/112
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199 / 112
Γραμμή πληροφοριών και βοήθειας για τα φάρμακα: 1498

Τηλ
22 603 000
22 405 000
22 801 100
24 800 500
23 200 000
26 803 100
25 806 700

