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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών 
Δημοτικών Σχολείων 
Δημόσιων Νηπιαγωγείων 
Ειδικών Σχολείων 
Ιδιωτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων   
       
         

Θέμα: Εγγραφές στα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων 
 

 Σας ενημερώνουμε ότι το θεματολόγιο και το ωρολόγιο πρόγραμμα των 
Επιμορφωτικών Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,  
για τη σχολική χρονιά 2020-21, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών 
Κέντρων σε ηλεκτρονική μορφή  (www.moec.gov.cy/epimorfotika).  
 
 Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση την οποία καλείστε να προωθήσετε στις 
οικογένειες των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο σας.  
 
 

             
 
 

(Δρ Μάριος Στυλιανίδης)               (Δρ Κυπριανός Λούης)                    (Δρ Ηλίας Μαρκάτζης) 
          Διευθυντής                                       Διευθυντής                       Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 
Δημοτικής Εκπαίδευσης             Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης            Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

   
 
    
 
 
 
 
ΓΝΑ/ 

 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  1434  Λευκωσία 

800600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy 
 

 
 
 



 

  

 

           

         

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικής επιμόρφωσης ενηλίκων, το οποίο 

εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας για προώθηση της Διά Βίου Μάθησης. 

• Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) λειτουργούν τόσο στις πόλεις, όσο και στην ύπαιθρο, τα πρωινά, τα 

απογεύματα και τα βράδια, σε κτήρια Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών ή σε άλλους 

κατάλληλους χώρους. 

• Κάθε άτομο, ηλικίας 15 ετών και άνω, μπορεί να παρακολουθεί όσα θέματα επιθυμεί, οπουδήποτε προσφέρονται. 

• Το κάθε θέμα προσφέρεται σε 25 εβδομαδιαίες διδακτικές συναντήσεις των 90 λεπτών, εκτός εάν για ειδικούς 

λόγους προβλέπεται στο πρόγραμμα διαφορετικά. 

Τα ετήσια δίδακτρα, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζονται ως ακολούθως:  

- Μέλη που παρακολουθούν μαθήματα στις πόλεις και σε κοινότητες, με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων 

πληρώνουν €55,00. 

- Μέλη που παρακολουθούν μαθήματα σε κοινότητες, με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων πληρώνουν €27,50. 

- Μέλη που παρακολουθούν μαθήματα στις πόλεις και σε κοινότητες, με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων και 

γεννήθηκαν πριν την 31η Οκτωβρίου 1955 πληρώνουν €27,50, εφόσον παρουσιάσουν την ταυτότητά τους ή 

παραδώσουν φωτοαντίγραφο στον Εκπαιδευτή, κατά την πρώτη τους συνάντηση. 

- Μέλη, που παρακολουθούν μαθήματα στις πόλεις και σε κοινότητες, με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων και 

γεννήθηκαν πριν την 31η Οκτωβρίου 1955 πληρώνουν €13,75, εφόσον παρουσιάσουν την ταυτότητά τους ή 

παραδώσουν φωτοαντίγραφο στον Εκπαιδευτή, κατά την πρώτη τους συνάντηση. 

- Μέλη με αναπηρία θα πρέπει να παραδίδουν, στην πρώτη συνάντηση, ολοκληρωμένο πόρισμα  στον 

Εκπαιδευτή/τρια στο οποίο να  αναγράφεται ο βαθμός αναπηρίας (ΣΟΒΑΡΗ,ΟΛΙΚΗ ή αναπηρία ΑΝΩ του 75%) για 

δωρεάν συμμετοχή σε όλα τα προσφερόμενα θέματα. 

  

Εγγραφές 

1. Για τη σχολική χρονιά 2020-2021 οι εγγραφές άρχισαν στις  28 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσουν μέχρι και 

τις  19 Οκτωβρίου 2020 (12.00 το μεσημέρι). 

2. Οι δηλώσεις εγγραφής στα προσφερόμενα θέματα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της 

ιστοσελίδας των Επιμορφωτικών Κέντρων (www.moec.gov.cy/epimorfotika). 

3. Τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν αρχές Νοεμβρίου 2020. Τα Μέλη θα ειδοποιηθούν από τους 

Εκπαιδευτές/τριές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 

4. Τα θέματα λειτουργούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, εάν και εφόσον συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός 

Μελών. 

Σημαντικές Οδηγίες 

-   Οι Εκπαιδευτές/τριες  για κάθε  θέμα θα καθοριστούν μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.  Ακολούθως θα  
    επικοινωνήσουν άμεσα με τα Μέλη τους για να διευθετήσουν την πρώτη τους συνάντηση. (Αναμένεται να γίνει στις   
    αρχές Νοεμβρίου 2020). 
-  Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της JCC – smart, με τη χρήση του κωδικού εγγραφής  

  (JCCXXXXXXXX) για κάθε μάθημα μετά από οδηγία του Εκπαιδευτή/τριας. 
 


