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3 Σεπτεμβρίου 2021 

 
 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΣΔΥΚ 

 

Σας πληροφορούμε ότι, στο πλαίσιο των μαθημάτων ισπανικής γλώσσας που 

προσφέρει το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας, υπάρχουν ειδικά μειωμένες τιμές για 

όλα τα μέλη της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) που 

επιθυμούν να μάθουν ισπανικά, καθώς επίσης και για τα παιδιά τους ηλικίας 13-16 ετών. 

 
Τα μαθήματα παραδίδονται από επαγγελματίες καθηγητές ισπανικών και διεξάγονται 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο συνημμένο Παράρτημα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά 

με το ωράριο και το κόστος των μαθημάτων. 

 
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα εν λόγω μαθήματα, παρακαλούνται 

όπως συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής που θα βρουν στην ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου Θερβάντες Λευκωσίας1 και να την στείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

aula.nicosia@cervantes.es. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, απευθυνθείτε στο 

τηλέφωνο 22895136 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο aula.nicosia@cervantes.es. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας 

(μαθήματα, επίσημα διπλώματα πιστοποίησης γνώσεων της ισπανικής γλώσσας, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, κλπ.), μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 

http://nicosia.cervantes.es/.  
 
 
 
 
 
 
 

1 Εδώ θα βρείτε τη φόρμα εγγραφής: 

https://nicosia.cervantes.es/imagenes/File/academica/2021-

2022_entypo_eggrafis_oroi_mathimata_GR.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022 ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

  
A1 28/09/2021 27/01/2022 

Τρ & Πέμ  

  18:30-20:30  

    

  
A2 28/09/2021 27/01/2022 

Τρ & Πέμ  

  18:30-20:30  

    

 
 

60 ώρες 

 
01/09/2021- 

21/09/2021 

 

B1.1 27/09/2021 26/01/2022 
Δε & Τετ 

18:30-20:30 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΑΣΔΥΚ* B1.2 27/09/2021 26/01/2022 
Δε & Τετ 

18:30-20:30 

 

  €383 

B2.1 27/09/2021 26/01/2022 
Δε & Τετ 

  18:30-20:30  

  
Β2.2 28/09/2021 27/01/2022 

Τρ & Πέμ  

  18:30-20:30  

    

  
C1 27/09/2021 26/01/2022 

Δε & Τετ  

  18:30-20:30  

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (13 – 16 ΕΤΩΝ) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

 
60 ώρες 

30/08/2021- 

10/09/2021 

Α1 15/09/2021 04/05/2022 
Τετάρτη 

16:00-18:00 
ΕΙΔΙΚΗ 

ΤΙΜΗ* 

€383 Α2 13/09/2021 09/05/2022 
Δευτέρα 

16:00-18:00 

 
*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

● Η αρχική τιμή χωρίς έκπτωση είναι €450. 

● Η ειδική τιμή ισχύει μόνο για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την επίσημη 
ημερομηνία λήξης εγγραφών. 
● Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση κάποιας βεβαίωσης ότι είστε μέλος της 
ΑΣΔΥΚ. 
 
Κατατακτήριο τεστ 
Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο από τα μαθήματα ισπανικών στο Ινστιτούτο Θερβάντες 
αλλά έχετε κάποιες γνώσεις ισπανικών, θα πρέπει να κάνετε το κατατακτήριο τεστ. Το εν λόγω τεστ 
διαρκεί περίπου 45 λεπτά και αποσκοπεί στην αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεών σας, έτσι 
ώστε να ενταχθείτε στο κατάλληλο τμήμα. 

Μόλις ολοκληρώσετε το τεστ διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου 

http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17, μπορείτε να στείλετε τα αποτελέσματά 

σας στο aula.nicosia@cervantes.es για να κλείσετε ραντεβού για την προφορική εξέταση, η 
οποία έχει ως στόχο την επαλήθευση των αποτελεσμάτων του τεστ. 
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