
Πρωτοτυπία από το 1971

Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία.

Κάνε επάγγελμα αυτό που αγαπάς!



ΙΔΙΩΤΙΚΟ EΠAΓΓEΛMATIKO ΛYKEIO Κ.Ε.Σ





Το λογότυπο του K.E.Σ. αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους που συμβολίζουν 

τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης:

> τη Δημοτική Εκπαίδευση 

> τη Μέση Εκπαίδευση [Γυμνάσιο, Λύκειο] 

> και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από τους τρεις κύκλους εκφύονται τρεις άλλοι που συμβολίζουν τη δια βίου εκπαίδευση.

Και το συμφυές motto στα λατινικά: semper vigilans που σημαίνει “πάντοτε εγρηγορώς” 

δηλ. πάντοτε άγρυπνος, ανήσυχος, με προβληματισμούς.

Το έμβλημα του K.E.Σ. συμπληρώνεται με τα αρχικά:

Κ [κάπα] που σημαίνει ΚΕΝΤΡΟ

Ε [έψιλον] που σημαίνει ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Σ [σίγμα] που σημαίνει ΣΠΟΥΔΩΝ

Το λογότυπο σχεδίασε 

ο Άντης Ιωαννίδης το 1971.

To Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ.

αποτελεί ένα από τα 3 μέρη του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Εκπαιδευτήρια Κ.Ε.Σ. Λτδ. 

Τα άλλα δύο μέρη είναι:

KES COLLEGE [Τριτοβάθμια Μεταλυκειακή Εκπαίδευση]

KES SCHOOL OF LANGUAGES [Ιδιωτικό Φροντιστήριο]
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ EΠAΓΓEΛMATIKO ΛYKEIO Κ.Ε.Σ.

Μήνυμα του Ιδρυτή Μήνυμα του Διευθυντή

Η ανάπτυξη, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός 

της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι ένα επίπονο έργο, 

αν λάβει κανείς υπόψη του ότι συμπεριλαμβάνει τόσο 

την προετοιμασία και διδακτική κατάρτιση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού δυναμικού, όσο και τη συνεχή αναβάθμιση 

τής υλικοτεχνικής υποδομής σε εργαστήρια και εξοπλισμό, 

αλλά και το κόστος τών υλικών που χρησιμοποιούνται 

συνεχώς στα εργαστηριακά μαθήματα.

Εξάλλου είναι ανάγκη να τονιστεί ότι η Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, η δομή και το περιεχόμενό της, δεν μπορούν 

να είναι στατικά, αλλά δυναμικά εξελισσόμενα. Με αυτό 

τον τρόπο θα μπορεί να παρακολουθεί τις επιστημονικές 

και τεχνολογικές εξελίξεις, τις οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες σε επίπεδο τοπικό και ευρωπαϊκό, αλλά και τις 

αναδυόμενες ανάγκες της παραγωγής.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση ενδείκνυται να αποκτήσει 

τη δυναμική που χρειάζεται υπό τις περιστάσεις, 

ώστε να συμβάλλει με τη σειρά της καταλυτικά τόσο 

στην αξιοποίηση τού ανθρώπινου δυναμικού όσο και 

στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Η ιδιωτική 

πρωτοβουλία στην προώθηση τής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, κατά τη γνώμη μας, ενδείκνυται να έχει 

την ενίσχυση από το Κράτος, εφόσον και αυτή, 

παράλληλα με τη δημόσια Τεχνική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, αξιοποιεί και ετοιμάζει ένα ποσοστό των 

νέων μας για την παραγωγική βιομηχανία και με τον 

τρόπο αυτόν συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη.

Θεόδωρος Π. Στυλιανού

Ιδρυτής

Πρώην Επιθεωρητής Α’ Μέσης Εκπαίδευσης 

στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει την τελευταία δεκαετία 

τεράστια σημασία στην ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση 

της απασχολησιμότητας, την ικανοποίηση των αναγκών 

της αγοράς εργασίας,  την οικονομική ανάπτυξη και 

την κοινωνική συνοχή.

Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ., με ευφάνταστα 

και πρωτοποριακά επαγγελματικά προγράμματα, που 

προωθούν τόσο την ανθρωπιστική παιδεία όσο και 

εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

σε συγκεκριμένους τομείς, διαδραματίζει το δικό 

του ιδιαίτερο ρόλο δίπλα από τη Δημόσια Εκπαίδευση.

Με όραμα την περαιτέρω ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσα στη σημερινή 

Ευρωπαϊκή πραγματικότητα της Κύπρου, φιλοδοξούμε 

να προσφέρουμε σε όσα παιδιά επιλέξουν να 

φοιτήσουν κοντά μας, ιδιαίτερη στήριξη και φροντίδα, 

ώστε να αποκτήσουν μέσω των προγραμμάτων μας 

αναγνωρισμένα απολυτήρια λυκειακού επιπέδου και 

επαγγελματικά προσόντα, τα οποία θα τα βοηθήσουν για 

άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ή για περαιτέρω 

σπουδές.     

Δημήτρης Εγγλεζάκης 

Διευθυντής

Πρώην Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού

ή ή

A’ Mέρος
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Ποιο είναι το Ι.Ε.Λ. K.E.Σ.;
Tο μόνo Iδιωτικό Eπαγγελματικό Λύκειο (Ι.Ε.Λ.) στην Kύπρο

Οι ειδικότεροι στόχοι του 

Ιδιωτικού Επαγγελματικού 

Λυκείου Κ.Ε.Σ. είναι:

• Να αναπτύξει τη γενική παιδεία 

των νέων τόσο στα γενικά 

μαθήματα όσο και σε μαθήματα 

που φέρουν το μαθητή πιο κοντά 

με το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο ζει - οικονομία, τεχνολογία, 

φυσικό περιβάλλον 

• Να αναπτύξει τις γενικές και 

ειδικές δεξιότητες των νέων 

[βιωματική γνώση, πρωτοβουλία, 

επικοινωνία, ομαδική εργασία, 

ανάληψη ευθύνης, φαντασία, 

ανακάλυψη]

• Να αναπτύξει γενικές και ειδικές 

επαγγελματικές γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες σε 

επίπεδο ειδικότητας

Το Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. διαθέτει μια μακρόχρονη πείρα και παράδοση σοβαρής 

προσφοράς στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Eργάζεται με 

σοβαρότητα, υπευθυνότητα, με αρχές και επίπεδα στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ανοίγοντας πρωτοποριακούς δρόμους.

Προσφέρει Επαγγελματικά Προγράμματα ύστερα από σοβαρή μελέτη 

και υπεύθυνη προπαρασκευή τόσο στη θεωρητική θεμελίωση όσο και στην 

εξειδίκευση σε επαγγέλματα που έχουν ζητήση στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, τα επαγγελματικά αυτά προγράμματα αξιολογούνται συνεχώς 

και έχουν ευελιξία στην ανανέωση και την ανάπτυξή τους, με βάση πάντοτε 

τις εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Μια πρωτοπορία του Κ.Ε.Σ. που άρχισε το 1971

Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο [Ι.Ε.Λ.] του ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Κ.Ε.Σ. άρχισε τη λειτουργία του το 1971. 

Για την εποχή εκείνη αλλά και σήμερα το Ι.Ε.Λ. αποτελεί μια σοβαρή τομή στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.    

Στόχος του Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. ήταν και παραμένει η αναβάθμιση της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης με την παράλληλη καλλιέργεια γενικών και επαγγελματικών 

γνώσεων καθιστώντας έτσι το νέο ικανό να ανταποκριθεί στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες κοινωνικές, επαγγελματικές και οικονομικές συνθήκες σε 

επίπεδο τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό.

Η γενική εκπαίδευση και πολύ περισσότερο η Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν 

μπορεί να είναι στατική, αλλά μόνιμα δυναμική και ευέλικτη εξασφαλίζοντας 

έτσι προοπτική σε όσους την παρακολουθούν. 

Σήμερα η Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν είναι λύση ανάγκης για τους 

αδύνατους μαθητές, αλλά μια πρόκληση για τους ανήσυχους νέους, είναι μία 

συνειδητή επιλογή από τους μαθητές που τολμούν και διεκδικούν τη θέση 

τους στην απαιτητική αγορά εργασίας με εφόδια ουσιαστικά.

Βασικός στόχος τής Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης στο Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. είναι 

ο συνδυασμός της Γενικής Παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική 

επαγγελματική γνώση, με σκοπό την αναβαθμισμένη επαγγελματική ένταξη 

στην αγορά εργασίας.

Με την επίτευξη των πιο πάνω 

στόχων ο νέος διασφαλίζει:

• την επαγγελματική επάρκεια σε 

συγκεκριμένο επάγγελμα 

• την ανάπτυξη με μαθήματα 

γενικής παιδείας

• την πρόσβαση στην απασχόληση

• την επάρκεια γενικών και ειδικών 

γνώσεων, ώστε να μπορεί να 

συνεχίσει την επαγγελματική του 

ανέλιξη με την πρόσβασή του 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

[Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο]
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ EΠAΓΓEΛMATIKO ΛYKEIO Κ.Ε.Σ.

Γενικά Στοιχεία

Aσφάλιση μαθητών/μαθητριών

Όλοι ανεξαίρετα οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στο Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. είναι 

υποχρεωμένοι να έχουν ασφάλεια έναντι οποιουδήποτε ατυχήματος που είναι 

δυνατό να τους συμβεί κατά τη διάρκεια της προσέλευσής τους στη Σχολή, κατά 

τη διάρκεια της φοίτησής τους και κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους από το 

σχολείο στο σπίτι τους. Η ασφάλιση όλων των παιδιών διευθετείται από το Ι.Ε.Λ. 

Κ.Ε.Σ. κατόπιν συμβάσεως που καλύπτει όλους τους μαθητές/μαθήτριες με μια 

Ασφαλιστική Εταιρεία και το ποσό των ασφαλίστρων επιβαρύνει αναλογικά τον κάθε 

μαθητή/μαθήτρια, επιπρόσθετα προς τα δίδακτρα. 

Αν η ασφάλιση έγινε από τον ίδιο το μαθητή/μαθήτρια, αυτός/ή οφείλει να 

παραδώσει στο Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. αντίγραφο του εγγράφου ασφάλισής του/της κατά τη 

στιγμή της εγγραφής.

Τα δικαιώματα για την ασφάλιση αυτή καταβάλλονται από κάθε μαθητή/μαθήτρια 

τη στιγμή της εγγραφής του/της στο Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. και οπωσδήποτε πριν αρχίσουν τα 

μαθήματα.

Yποτροφίες / Oικονομική βοήθεια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. μέσα στο πλαίσιο  των δυνατοτήτων του, 

είναι δυνατό να χορηγήσει αριθμό υποτροφιών ή οικονομική βοήθεια 

σε υποψήφιους μαθητές/μαθήτριες ή κανονικούς μαθητές/μαθήτριες του με βάση 

αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι το ήθος, η βαθμολογία και η αποδεδειγμένη 

χαμηλή οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Μαθητές/μαθήτριες που ανήκουν σε πολύτεκνες οικογένειες (3 παιδιά και άνω) 

έχουν έκπτωση στα δίδακτρά τους, όπως καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό 

του Σχολείου.

Επίσης, αδέλφια που φοιτούν στο Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. κατά την ίδια περίοδο, έχουν έκπτωση 

στα δίδακτρά τους, όπως καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου.

Πρακτική άσκηση στη βιομηχανία

Η πρακτική άσκηση στην αντίστοιχη βιομηχανία αποτελεί ουσιαστικό μέρος κάθε 

προγράμματος και συμπληρώνει την πρακτική εργασία που διεξάγεται όλη τη σχολική 

χρονιά στα εργαστήρια της Σχολής. 

Η πρακτική άσκηση των μαθητών/μαθητριών στη βιομηχανία είναι υποχρεωτική και 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση  για την προαγωγή και την αποφοίτηση. Mαθητής/

μαθήτρια που δεν συμπληρώνει την πρακτική του/της άσκηση δεν προάγεται και δεν 

απολύεται.

• Γραμματειακές Σπουδές: 

 από 1Ιουνίου - 31 Ιουλίου 

 [μεταξύ του δεύτερου και

 τρίτου έτους]

• Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική:

 από 1 Ιουνίου - 15 Σεπτεμβρίου 

 [μεταξύ του δεύτερου και

 τρίτου έτους]

• Aισθητική - Kομμωτική:

 μια μέρα τη βδομάδα κατά 

 τη διάρκεια του τρίτου έτους 

 σπουδών, σε σαλόνια Αισθητικής. 

• Kομμωτική:

 μια μέρα τη βδομάδα κατά 

 τη διάρκεια του τρίτου έτους 

 σπουδών, σε κομμωτήρια - 

 κουρεία.
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Η πρακτική άσκηση στη βιομηχανία 

διεξάγεται υπό την εποπτεία 

επιθεωρητών της Σχολής σε 

συνεννόηση με τους υπεύθυνους των 

επιχειρήσεων και αξιολογείται τόσο 

από τους επιθεωρητές της Σχολής όσο 

και από τους προϊσταμένους 

των επιχειρήσεων.

Η πρακτική άσκηση στη βιομηχανία για 

κάθε κλάδο σπουδών γίνεται όπως 

φαίνεται πιο κάτω:



Kλάδοι Σπουδώνώ

  

Ύστερα από επιτυχία στις 

απολυτήριες εξετάσεις χορηγείται 

“Aπολυτήριο αναγνωρισμένης 

Σχολής Mέσης Eκπαίδευσης για 

σκοπούς σχεδίων υπηρεσίας στη 

Δημόσια Υπηρεσία και άλλους 

οργανισμούς”, για όλους τους 

κλάδους σπουδών του Ιδιωτικού 

Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ. 

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - 

Κ.Ε.Σ. έχουν πρόσβαση

(i) στη δημόσια Τριτοβάθμια 

 Εκπαίδευση, με βάση τους 

 όρους του Υπουργείου 

 Παιδείας και Πολιτισμού 

 της Κύπρου (εισαγωγικές 

 εξετάσεις)

(ii) στην ιδιωτική Τριτοβάθμια 

 Εκπαίδευση, στον κλάδο 

 της επιλογής τους.

(iii) οι απόφοιτοι της Μαγειρικής 

 - Ζαχαροπλαστικής του Ι.Ε.Λ. 

 Κ.Ε.Σ. γίνονται δεκτοί για 

 εγγραφή στο 2ο έτος του 

 κλάδου Food Preparation 

 and Culinary Arts [3 years, 

 Higher Diploma] του K.E.S 

 College κερδίζοντας έτσι το 

 1ο έτος φοίτησης.

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚ.Ε.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ - 3 χρόνια
 «Χαρακτηρισμός του κλάδου ως «παρομοίου τύπου» σε σχέση με 

 τον αντίστοιχο κλάδο των Δημοσίων Τεχνικών Σχολών»

 Αρ. Φακ. 7.18.06.10.3, ημερομηνίας 21/9/2004,

 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

• AIΣΘHTIKH - KOMMΩTIKH - 3 χρόνια
 Ο κλάδος εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με 

 το έγγραφο Αρ. 7.18.06.10.5/2., ημερομηνίας 28/4/2005

 «Χρειάζεται περαιτέρω φοίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αισθητικών».

• ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - 3 χρόνια
 «Χαρακτηρισμός του κλάδου της Μαγειρικής - 
 Ζαχαροπλαστικής ως «παρομοίου τύπου» σε σχέση με 

 τον αντίστοιχο κλάδο των Δημοσίων Τεχνικών Σχολών»

 Αρ. Φακ. 7.18.06.10/2, ημερομηνίας 5/5/2004,

 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Β’ Mέρος
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• KOMMΩTIKH - 3 χρόνια
 Ο Κλάδος της Κομμωτικής εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας 

 και Πολιτισμού σε επίπεδο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

 με το έγγραφο Αρ. 7.18.06.10/3, ημερομηνίας 24/1/2012.  

 Οι κάτοχοι απολυτηρίου από τον κλάδο αυτό, ως απόφοιτοι 

 αναγνωρισμένης Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Σχολής στην 

 Κομμωτική, θα πληρούν τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για εγγραφή 

 στο Μητρώο του Συμβουλίου Κομμωτών και Κουρέων. 



ΙΔΙΩΤΙΚΟ EΠAΓΓEΛMATIKO ΛYKEIO Κ.Ε.Σ.

I. Γραμματειακές Σπουδές
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Οι Γραμματειακές Σπουδές λειτούργησαν από το 1971 με την επωνυμία 

Σχολή Γραμματέων - Λογιστών. Είναι η πρώτη σχολή του είδους της που 

λειτούργησε στην Κύπρο.

Από το 2003 ο κλάδος αυτός ανανεώθηκε κι εμπλουτίστηκε με νέα 

μαθήματα για ν’ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς. 

Από το 2003 έχει την επωνυμία Γραμματειακές Σπουδές.

Στόχοι του κλάδου

• να προετοιμάσει στελέχη επιχειρήσεων στον τομέα των 

 γραμματειακών καθηκόντων

• να καταρτίσει γραμματείς οι οποίοι/ες θα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά 

 στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης

• να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες τών επιχειρήσεων 

 αναπροσαρμόζοντας συνεχώς τα προγράμματα και τα επίπεδα προς τις 

 εκάστοτε απαιτήσεις τής αγοράς εργασίας

• να προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις μαθήτριες/μαθητές, 

 ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν σοβαρά και αποδοτικά υπεύθυνο 

 ρόλο στις δραστηριότητες τών επιχειρήσεων. 

Προετοιμασία για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις:
• LCCI [σε θέματα Aγγλικής Δακτυλογραφίας & Λογιστικής]

• Κυβερνητικές Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

 [σε θέματα Eλληνικής Δακτυλογραφίας]

• ΕCDL [σε θέματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών]

• ECDL [Computerised Accounting]

Προσωπικό:
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο πρόγραμμα είναι προσοντούχοι, 

έχουν μεγάλη πείρα και είναι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού.

Διδασκόμενα Μαθήματα

I Τεχνολογικά & Εργαστηριακά 
 Μαθήματα 
   > Γενικές Εμπορικές Γνώσεις
  > Επικοινωνία - Διαπροσωπικές 
  Σχέσεις
 > Δημόσιες  Σχέσεις
 > Αρχές Λογιστικής
 > Οικονομικά
 > Οργάνωση, Λειτουργία, 
  Πρακτική Γραφείου
 > Καθήκοντα Ιδιαιτέρας Γραμματέως
 > Εργασιακό Περιβάλλον
 > Δακτυλογραφία με Η/Υ [Ελληνική 
  & Αγγλική]
 > Εμπορικές Εφαρμογές μέσω Η/Υ 
  [Εκμάθηση λογιστικού λογισμικού 
  για “Computerised Accounting”]
 > Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης
  Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών
 > Βασικές Εφαρμογές Η/Υ

II Μαθήματα Κοινού Κορμού
 > Ελληνικά
 > Πληροφορική
 > Ιστορία & Αγωγή του Πολίτη

III Συναφή Μαθήματα
 > Φυσική
 > Χημεία
 > Μαθηματικά
 > Γαλλικά
 > Αγγλικά
 > Πρώτες Βοήθειες

Διάρκεια σπουδών
3 χρόνια

Όροι εισδοχής

Φοίτηση μέχρι την Τρίτη τάξη 

Γυμνασίου, Δημόσιου ή Ιδιωτικού.

Γλώσσα διδασκαλίας

Κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι 

η Ελληνική. 

Στα μαθήματα Λογιστική και Αγγλική 

Δακτυλογραφία χρησιμοποιείται 

η Αγγλική Γλώσσα.

Χαρακτηρισμός τού κλάδου τών “Γραμματειακών Σπουδών” τού Κ.Ε.Σ. 

σε σχέση με τον αντίστοιχο κλάδο τών Δημοσίων Τεχνικών Σχολών.

“Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει εγκρίνει τον χαρακτηρισμό τού κλάδου 

τών “Γραμματειακών Σπουδών” τού Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. ώς “παρομοίου τύπου” σε σχέση 

με τον αντίστοιχο κλάδο των Δημοσίων Τεχνικών Σχολών” 

7.18.06.10.3 Ημερ. 21-9-2004
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2. Μαγειρική - Ζαχαροπλαστικήή
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Η Σημασία του Τουρισμού για την Κύπρο
Η Κυπριακή Οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Τουριστική Βιομηχανία. 

Σε όλη την ελεύθερη Κύπρο έχουν κτισθεί πολυτελή ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά 

καταλύματα, τα οποία μαζί με τις φυσικές ομορφιές, τα άλλα αξιοθέατα και 

τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους επισκέπτες, καθιστούν την Κύπρο ένα πολύ 

σημαντικό τουριστικό προορισμό.

Η τουριστική εμπειρία που προσφέρει η Κύπρος είναι ποιοτική και σε συνδυασμό με 

την ασφάλεια που προσφέρει ένας Ευρωπαϊκός προορισμός, μπορεί να ικανοποιήσει 

πολύ απαιτητικούς επισκέπτες. Η υποδομή αναβαθμίζεται διαρκώς ώστε να αναπτυχτεί 

ο συνεδριακός τουρισμός, ενόψει μάλιστα της ανάληψης της Προεδρίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012. 

Αναπτύσσονται επίσης ραγδαία ο Τουρισμός για γκόλφ, ο Ναυτικός Τουρισμός, 

ο Πολιτιστικός Τουρισμός, ο Τουρισμός της Φύσης, ο Αθλητικός Τουρισμός και άλλες 

μορφές τουρισμού.

Παρά τη διεθνή οικονομική ύφεση, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά 4,8 % 

το 2011, φτάνοντας περίπου στους 3.122.000. Κυριότερες χώρες προέλευσης ήταν 

το Ηνωμένο Βασίλειο (36,7%), η Ελλάδα (15,9%), η Ρωσία (11,1%), η Γερμανία 

(4,7%), η Σουηδία (3,1%), η Ρουμανία (2,3%) και άλλες.

Τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό κατά το 2011 ανήλθαν στα 1,45 περίπου 

δισεκατομμύρια Ευρώ, και συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος.

Για να μπορέσουν όμως να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και οι άλλες 

τουριστικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Έτσι, το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. προσφέρει το πρόγραμμα 

της Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής, το οποίο καταρτίζει τους νέους για εργασία 

στην τουριστική βιομηχανία και όχι μόνο. 

Στόχος του κλάδου
Ο στόχος του κλάδου είναι να εφοδιάσει τους μαθητές/μαθήτριες, με τις απαραίτητες 

θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται με 

επιτυχία στις αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα της Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής.

Κτηριακές εγκαταστάσεις - εξοπλισμός
Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. διαθέτει μεγάλη πείρα στην επαγγελματική 

εκπαίδευση. Τα σύγχρονα Εργαστήρια Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής με 

τον πιο μοντέρνο επαγγελματικό εξοπλισμό, και η πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα 

Τραπεζοκομίας, προσφέρουν ό, τι χρειάζεται για μια ποιοτική εκπαίδευση στον κλάδο.  

Διδασκόμενα Μαθήματα
Ι Τεχνολογικά & Εργαστηριακά 

 Μαθήματα

 > Αρτοποιία (νέο μάθημα)

 > Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

 > Συσκευασία Τροφίμων

 > Διατροφή - Διαιτητική

 > Κοστολόγηση & Έλεγχος 

  Τροφίμων & Ποτών

 > Τουριστική Γεωγραφία

 > Εργασιακό Περιβάλλον

 > Μαγειρική [Τεχνολογία & 

  Εργαστήρια]

 > Εδεσματολόγιο

 > Ζαχαροπλαστική [Τεχνολογία & 

  Εργαστήρια]

 > Μπαρ [Τεχνολογία & Εργαστήρια]

 > Τραπεζοκομία [Τεχνολογία & 

  Εργαστήρια]

 > Ηλεκτροτεχνία

II Μαθήματα Κοινού Κορμού

 > Ελληνικά

 > Πληροφορική

 > Ιστορία & Αγωγή του Πολίτη

III Συναφή Μαθήματα

 > Πρώτες Βοήθειες

 > Φυσική

 > Χημεία

 > Μαθηματικά

 > Γαλλικά

 > Αγγλικά

Διάρκεια σπουδών
3 χρόνια

Όροι εισδοχής

Φοίτηση μέχρι την Τρίτη τάξη 

Γυμνασίου, Δημόσιου ή Ιδιωτικού.

Γλώσσα διδασκαλίας
Κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι 

η Ελληνική. 
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Προγράμματα ανανεωμένα και εγκεκριμένα από το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού
Το πρόγραμμα της Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής, που λειτουργεί από 

το 2003, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Το Απολυτήριο που χορηγείται μετά την επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών 

αναγνωρίζεται από το Κράτος για σκοπούς σχεδίων υπηρεσίας στη Δημόσια 

Υπηρεσία και άλλους οργανισμούς. Είναι απολυτήριο “παρομοίου τύπου” 

με εκείνα των αντίστοιχων κρατικών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.

Το πρόγραμμα ανανεώθηκε το 2011.

Χαρακτηριστικά της Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής:
Τα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όπως αυτό της Μαγειρικής 

- Ζαχαροπλαστικής, που προσφέρονται στον τομέα τής τουριστικής 

βιομηχανίας είναι μια σωστή επιλογή για κάθε φιλόδοξο νέο και νέα, 

για τους ακόλουθους λόγους:

• προσφέρουν πολύ καλές προοπτικές εργοδότησης

• η αμοιβή είναι πολύ ικανοποιητική

• οι θέσεις στην τουριστική βιομηχανία είναι κατοχυρωμένες

 από εργασιακές συμβάσεις 

• η ανέλιξη στα τουριστικά επαγγέλματα είναι από πριν θεσμοθετημένη

• το επαγγελματικό περιβάλλον - ανθρώπινο και υλικοτεχνικό - 

 είναι ευχάριστο και πολιτισμένο.

• είναι τα επαγγέλματα του παρόντος και του μέλλοντος, στα οποία θα 

 υπάρχουν όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας.

Προσωπικό
Οι εκπαιδευτές του κλάδου Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής του Ιδιωτικού 

Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ., εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση και 

τα ακαδημαϊκά προσόντα τους, διαθέτουν και μακρά επαγγελματική πείρα 

από σταδιοδρομία σε υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές μονάδες αλλά έχουν 

και διδακτική πείρα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. 

εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Tο μόνο Ιδιωτικό Επαγγελματικό 
Λύκειο της Κύπρου που είναι 
εγγεγραμμένο στο Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού.
“Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 

έχει εγκρίνει τον χαρακτηρισμό 

του κλάδου σπουδών Μαγειρικής 

- Ζαχαροπλαστικής του Ιδιωτικού 

Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ. ως 

“παρoμoίου τύπου” σε σχέση με 

τον αντίστοιχο κλάδο των Δημοσίων 

Τεχνικών Σχολών” Έγγραφο 

του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού με τα στοιχεία     

Αρ. Φακ. 7.18.06.10/2

Ημερ. 5 Μαΐου 2004.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα:
Μετά την αποφοίτηση, απευθείας 

στο 2ο έτος του KES COLLEGE

• Απόφοιτοι της Μαγειρικής - 

 Ζαχαροπλαστικής του Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ.

 γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο 

 2o έτος του κλάδου Food 

 Preparation and Culinary Arts 

 [3 years, Higher Diploma] 

 του ΚΕS COLLΕGE 

 (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

 σύμφωνα με τους όρους εισδοχής 

 του κλάδου, κερδίζοντας έτσι 

 τον πρώτο χρόνο φοίτησης.
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3. Aισθητική - Kομμωτική
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Ο τομέας της Αισθητικής - Κομμωτικής έχει καταπληκτική ανάπτυξη κατά 

τα τελευταία χρόνια και αυτό επιβάλλει  σοβαρή και υπεύθυνη κατάρτιση 

των εμπλεκομένων. Η Αισθητική και η Κομμωτική έχουν άμεση σχέση με τη υγεία 

του ανθρώπου και γι’αυτό η λειτουργία τους διέπεται από ότι ισχύει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αφού η Κύπρος ανήκει στην Ευρώπη. Μαθήματα που έχουν σχέση με 

ιατρικά θέματα και την υγιεινή διδάσκονται από γιατρούς.

Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ., διαπιστώνοντας ότι πολλοί νέοι και νέες 

ηλικίας 15 -18 χρόνων ενδιαφέρονται για την Αισθητική και την Κομμωτική, 

δημιούργησε αρχικά τον κλάδο της Αισθητικής - Κομμωτικής και πρόσφατα 

τον κλάδο της Κομμωτικής, όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη σελίδα. 

Ο κλάδος της Αισθητικής - Κομμωτικής προσιδιάζει, από τη φύση του, περισσότερο 

σε κορίτσια ενώ ο κλάδος της Κομμωτικής ταιριάζει το ίδιο σε άτομα και 

των δύο φύλων.

Στόχοι του κλάδου Αισθητικής - Κομμωτικής
• Να προσφέρει σπουδές στον τομέα Αισθητικής - Κομμωτικής με έμφαση στην 

 πρακτική εφαρμογή τής γνώσης και να αναπτύξει τις δεξιότητες που χρειάζονται 

 για εργοδότηση σε τομείς της Αισθητικής και Κομμωτικής. 

• Να αναπτύξει στις μαθήτριες μια σειρά δεξιότητες και προσωπικές τεχνικές και 

 στάσεις που είναι αναγκαίες για την επαγγελματική ανάπτυξή τους, κυρίως στο 

 επάγγελμα της Αισθητικού. 

Η καινοτομία αυτή καλύπτει ένα κενό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον 

τομέα της Αισθητικής / Κομμωτικής. Οι απόφοιτες του τομέα αυτού στο επίπεδο 

του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου,  έχουν τα αναμενόμενα επίπεδα για να 

εργαστούν αποτελεσματικά ως Βοηθοί στον τομέα της Αισθητικής στην πλατειά 

αγορά που ασχολείται με την υγεία και την ομορφιά, και έχουν τις βασικές γνώσεις 

και δεξιότητες στην Κομμωτική. 

Πρακτική άσκηση
Παράλληλα με τη θεωρητική γνώση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική 

κατάρτιση μέσα στα εργαστήρια της Σχολής. Επιπρόσθετα όμως, κατά τη διάρκεια 

του τρίτου έτους φοίτησης, οι μαθήτριες εργάζονται σε σαλόνια αισθητικής για μια 

μέρα τη βδομάδα κάτω από την επίβλεψη των καθηγητών τους.

Προσωπικό
Στο πρόγραμμα διδάσκουν προσοντούχοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εγκρίνονται από 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα μαθήματα που έχουν σχέση με ιατρικά 

θέματα διδάσκονται από γιατρούς.

Διδασκόμενα Μαθήματα
Ι Τεχνολογικά & Εργαστηριακά 
 Μαθήματα του Κλάδου
 > Ανατομία - Φυσιολογία
 > Αποστείρωση - Υγιεινή & 
  Ασφάλεια Σαλονιού
 > Δερματολογία
 > Αισθητική Προσώπου:
  Αποτρίχωση
  Μακιγιάζ
 > Αισθητική Σώματος
  Αποτρίχωση
  Μανικιούρ - Πετικιούρ
 > Κοσμητολογία
 > Οργάνωση & Διαχείριση 
  Μονάδων Αισθητικής - 
  Κομμωτικής
 > Θέματα Διατροφής
 > Κομμωτική
 > Ηλεκτροτεχνία

ΙΙ Μαθήματα Κοινού Κορμού
 > Ελληνικά
 > Πληροφορική
 > Ιστορία & Αγωγή του Πολίτη

ΙΙΙ Συναφή Θέματα
 > Πρώτες Βοήθειες
 > Φυσική
 > Χημεία
 > Μαθηματικά
 > Γαλλικά
 > Αγγλικά

Το ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. πρωτοπόρησε, προσφέροντας 

το 2004 στην Κυπριακή Επαγγελματική Εκπαίδευση τον Κλάδο της Αισθητικής 

- Κομμωτικής σε επίπεδο Μέσης Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό είναι 

προσανατολισμένο κυρίως προς την Αισθητική, περιλαμβάνει όμως και 

στοιχεία Κομμωτικής. Το πρόγραμμα ανανεώθηκε το 2011.

O κλάδος είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Αρ.Φακ.7.18.06.10.5/2 Ημερ.28-4-2005 

Το μόνο Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο στην Κύπρο που προσφέρει τον κλάδο Αισθητικής / Κομμωτικής.

Διάρκεια σπουδών
3 χρόνια

Γλώσσα διδασκαλίας
Κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι 

η Ελληνική.

Όροι εισδοχής
Φοίτηση μέχρι την Τρίτη τάξη 

Γυμνασίου, Δημόσιου ή Ιδιωτικού.
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4. Kομμωτική
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Κλάδος, με αντικείμενο κυρίως την Κομμωτική δημιουργήθηκε στο Ιδιωτικό 

Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. το 2011, μετά από διαπίστωση κάποιων αναγκών:

• Πολλά αγόρια δυσκολεύονται να εγγραφούν σε Κλάδο που ασχολείται κυρίως με 

 την Αισθητική, ενώ έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Κομμωτική Τέχνη

• Πολλά κορίτσια ενδιαφέρονται να μάθουν πολύ περισσότερα για την Κομμωτική 

 απ’ ότι μαθαίνουν στον Κλάδο της Αισθητικής - Κομμωτικής.

Έτσι, το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. αποφάσισε να δημιουργήσει κλάδο 

Κομμωτικής, στον οποίο η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην Κομμωτική Τέχνη: 

στα χτενίσματα, στις διάφορες τεχνικές κοψίματος των μαλλιών, στις διάφορες 

μεθόδους φορμαρίσματος των μαλλιών, στις βαφές και στα χρώματα και σε όλα 

γενικά τα θέματα με τα οποία ασχολείται ένας Κομμωτής ή Κουρέας. 

Παράλληλα, διδάσκονται και μαθήματα που έχουν σχέση με την Αισθητική, όπως 

Μανικιούρ - Πεντικιούρ, Μακιγιάζ και άλλα. 

Οι απόφοιτοι του Κλάδου της Κομμωτικής ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 

Νομοθεσίας αναφορικά με την εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κομμωτών 

και Κουρέων του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων.

Με μαθήματα γενικής μόρφωσης τα οποία επιτρέπουν σε κάθε απόφοιτο να 

αποκτήσει απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Παιδείας, 

το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. είναι το μοναδικό Ιδιωτικό Σχολείο 
Μέσης Παιδείας, το οποίο προσφέρει αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου, 

και ταυτόχρονα εξειδίκευση στην Κομμωτική από προσοντούχους και έμπειρους 

εκπαιδευτές Κομμωτικής.   

Στόχοι Κλάδου Κομμωτικής
Να προσφέρει σπουδές στην Κομμωτική με έμφαση τόσο στη θεωρητική 

κατάρτιση όσο και στην πρακτική εφαρμογή της, και να καλλιεργήσει δεξιότητες 

για μια πετυχημένη σταδιοδρομία ως Κομμωτής/Κομμώτρια ή Κουρέας.

Πρακτική άσκηση
Παράλληλα με τη θεωρητική γνώση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική 

κατάρτιση μέσα στα εργαστήρια της Σχολής. Επιπρόσθετα όμως, κατά τη διάρκεια 

του τρίτου έτους φοίτησης, οι μαθητές και μαθήτριες εργάζονται σε Κομμωτήρια 

για άνδρες και γυναίκες για μια μέρα τη βδομάδα, κάτω από την επίβλεψη των 

καθηγητών τους.

Προσωπικό
Στο πρόγραμμα διδάσκουν προσοντούχοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εγκρίνονται από 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα μαθήματα που έχουν σχέση με ιατρικά 

θέματα διδάσκονται από γιατρούς.

Διδασκόμενα μαθήματα

Ι  Τεχνολογικά & Εργαστηριακά 

 μαθήματα του Κλάδου

 > Δερματολογία

 > Αποστείρωση - Υγιεινή και 

  Ασφάλεια Σαλονιού

 > Μανικιούρ - Πεντικιούρ

 > Μακιγιάζ

 > Οργάνωση και διαχείριση  

  μονάδων Αισθητικής - 

  Κομμωτικής

 > Τεχνολογία Κομμωτικής

 > Εργαστήριο Κομμωτικής

 > Θέματα Διατροφής

 > Ηλεκτροτεχνία

ΙΙ  Μαθήματα Κοινού Κορμού

 > Ελληνικά

 > Πληροφορική

 > Ιστορία και Αγωγή του Πολίτη

ΙΙΙ  Συναφή Θέματα 

 > Πρώτες βοήθειες

 > Φυσική

 > Χημεία

 > Μαθηματικά

 > Γαλλικά

 > Αγγλικά

Σημείωση: Ο κλάδος είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Αρ. Φακ. 7.18.06.10/3, ημερομηνίας 24/1/2012.   

Διάρκεια σπουδών
3 χρόνια

Γλώσσα διδασκαλίας
Κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η 

Ελληνική.

Όροι εισδοχής
Φοίτηση μέχρι την Τρίτη τάξη 

Γυμνασίου, Δημόσιου ή Ιδιωτικού.
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Στιγμιότυπα από τελετή αποφοίτησης του Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ.

18
Γ’ Mέρος



Στιγμιότυπα από εκδηλώσεις

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. διοργάνωσε Πασχαλινό Παζαράκι και Επιδείξεις Αισθητικής – Κομμωτικής  στις οποίες συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες του σχολείου.

Οι μαθητές του Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. παρακολούθησαν διάλεξη
με θέμα το κάπνισμα και τις βλαβερές συνέπειές του 
στον ανθρώπινο οργανισμό 

Εκδρομή των μαθητών στο  Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων «Φάτσα» στη Σκαρίνου 

Οι μαθητές/τριες του Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ. τίμησαν τις εθνικές 
επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου 
λαμβάνοντας μέρος στις καθιερωμένες μαθητικές 
παρελάσεις

19

Εκδρομή των μαθητών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στο Τρόοδος

Οι μαθητές του Κλάδου Ξενοδοχειακών Σπουδών στο εργαστήριο Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής

Οι μαθήτριες του Κλάδου Αισθητικής – Κομμωτικής στα εργαστήρια του Κλάδου
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Hμερολόγιο σχολικής χρονιάς

Εγγραφές Α΄ έτους: 20 Ιουνίου - 20 Σεπτεμβρίου

Καθοδήγηση μαθητών: Την τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου

Έναρξη μαθημάτων: Το αργότερο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου

Μαθήματα Α’ τετραμήνου: Σεπτέμβριος - 20 Ιανουαρίου

Μαθήματα Β’ τετραμήνου: 23 Ιανουαρίου - 20 Μαΐου

Τελετή αποφοίτησης: Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου

Εγγραφές Β΄ και Γ΄ έτους: Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

Τέλος σχολικής χρονιάς: 31 Αυγούστου

Ανεξετάσεις: 1 - 12 Σεπτεμβρίου

Διακοπές: Χριστούγεννα: 24 Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου

 Πάσχα: Αγία Δευτέρα - Κυριακή του Θωμά

Αργίες: 1 Οκτωβρίου - Μέρα Κυπριακής Δημοκρατίας

 28 Οκτωβρίου - Εθνική Επέτειος

 Καθαρά Δευτέρα

 25η Μαρτίου - Εθνική Επέτειος 

 1η Απριλίου - Επέτειος Αγώνα 1955-59

 1η Μαΐου

 Του Αγίου Πνεύματος
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Πώς θα μας βρείτε
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Kεντρικά Γραφεία: 

Λεωφ. Kαλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία - Kύπρος

Tηλ.: 22 875366

Φαξ: 22 756562

E-mail: info@kes.ac.cy

www.kes.ac.cy/secondary


