
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

1    Εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας

2    Τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3    Σύστηµα διαχείρησης Ασφάλειας και Υγείας και µελέτη εκτίµησης 
      κινδύνων

4    Αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό κέντρο από το LCCI

5    Παγκόσµια και Παγκύπρια βραβεία

6    Ψηλά ποσοστά επιτυχίας

7    Διδάσκουν προσοντούχοι επαγγελµατίες λογιστές 
      (Chartered Accountants)

8    Έµπειροι καθηγητές, µε αφοσίωση και ζήλο

9     Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, µεθοδικότητα και επαγγελµατισµός

10   Επαναστατική µέθοδος διδασκαλίας 
       (Tablet Pc’s, Projectors, Whiteboard, Transparencies)

11   Οπτικογραφηµένο το χαµένο µάθηµα

25 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα µαθήµατα απευθύνονται σε άτοµα που ήδη εργάζονται σε λογιστήρια επιχειρήσεων 
και σε λογιστικά / ελεγκτικά γραφεία, σε άτοµα που θέλουν να εργοδοτηθούν σε τέτοιους 
οργανισµούς και άτοµα που θέλουν να κρατούν τα λογιστικά βιβλία επιχειρήσεων και να 
εργάζονται από το σπίτι τους.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (SAGE 50, CYCOM-SOFIA)

SAGE 50

Το Sage 50 είναι το λογιστικό λογισµικό που χρησιµοποιούν οι πιο πολλές επιχειρήσεις 
στη Μεγάλη Βρετανία.
Η εκµάθηση του Sage 50 αποτελείται από 3 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο διδάσκεται σε 
21 ώρες (επτά τρίωρα µαθήµατα). 

CYCOM - SOFIA

Το Cycom - Sofia είναι το λογιστικό λογισµικό που χρησιµοποιούν οι πιο πολλές 
επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Η εκµάθηση του Cycom - Sofia διδάσκεται σε 21 ώρες (επτά τρίωρα µαθήµατα). 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Μισθολόγιο και Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Εταιρικό φόρο
Φόρο Εισοδήµατος
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)

Τα μόνα Φροντιστήρια στη Λάρνακα που συμβουλεύτηκαν ειδικό για θέματα υγείας και 
ασφάλειας των μαθητών τους και εκπόνησαν μελέτη για το Σύστημα διαχείρησης 

Ασφάλειας και Υγείας και μελέτη εκτίμησης κινδύνων. 
Επειδή τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Φάνος Ιακώβου έχουν ως προτεραιότητα τους 

την υγεία και ασφάλεια των μαθητών τους!

Συµπλήρωση δηλώσεων και εντύπων για:

Λάρνακα  (Άγιοι Ανάργυροι)

Είστε...

Ποιότητα στην εκπαίδευση

 Λογιστική - ΛυκείουLCCI, 

 Πολιτική Οικονομία

 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

 Αγγλικά

 Φιλολογικά

 Μαθηματικά

 Φυσική

 Βιολογία

Σεμινάρια για:

 Εκμάθηση των λογιστικών λογισμικών Sage 50 και Cycom-Sofia

 Φορολογικά (Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων)

ΜΑΘΗΤΗΣ; ΦΟΙΤΗΤΗΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ;

(δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων)

σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Φροντιστήριο EasyWay Learning Center

Κίτι

σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια Στέλιου Γαβρίλου

PEARSON LCCI LEVEL 4  

ΔΩΡΕΑΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

για μαθητές 

Β και Γ Γυμνασίου 

από 11/6 - 13/7

Μαθήματα για:

13   Σηµειώσεις ειδικά γραµµένες για τις εξετάσεις

14   Άριστη προετοιµασία για τις εξετάσεις µε 7 διαγωνίσµατα και 
       2 mock exams

15   Ικανοποιητικός χρόνος διδασκαλίας (3 ώρες την εβδοµάδα)

16   Ειδικά τµήµατα για εργαζόµενους και µαθητές

17  Σύγχρονες, άνετες και λειτουργικές εγκαταστάσεις, 
       εξοπλισµένες µε σύστηµα κλιµατισµού και θέρµανσης

18   Υπέροχο περιβάλλον (κήπος, κιόσκι)

19   Ευχάριστο, ζεστό και δηµιουργικό µαθησιακό περιβάλλον

20  Πολύ ανταγωνιστικά δίδακτρα

21   Δωρεάν η πρώτη εβδοµάδα για να αποφασίσετε αν θα συνεχίσετε

22   Δωρεάν επιπρόσθετα επαναληπτικά µαθήµατα

23   Ειδικές εκπτώσεις και υποτροφίες

24   Σχέδιο «Δεν πέτυχα στις εξετάσεις, δεν ξαναπληρώνω»

25 Συχνή επικοινωνία και συνεργασία µε τους γονείς των µαθητών

12   Επιστηµονικά σχεδιασµένο αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας

Αθηένου

Ξυλοφάγου

σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Πάνη Αρτεμίου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Προετοιμασία για τις πιο κάτω εξετάσεις:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Διδάσκει προσοντούχα καθηγήτρια, απόφοιτος αγγλικού πανεπιστηµίου. 
Αποφασιστική και αφοσιωµένη Βιολόγος, δουλεύει πάντα µε οργάνωση και µε 
αίσθηµα ευθύνης προς τους µαθητές της.
Προσφέρει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά γραµµένο για την κάθε εξέταση.
Καταφέρνει να πετυχαίνει πάντα τους ψηλούς στόχους της, που δεν είναι άλλοι 
από την άριστη εκπαίδευση των µαθητών και τη σίγουρη επιτυχία τους στις 
εξετάσεις.

 Α, Β και Γ Λυκείου (κατεύθυνσης)

 Α, Β και Γ Γυµνασίου

Προετοιμασία για τις πιο κάτω εξετάσεις:

 Α, Β και Γ Λυκείου (κατεύθυνσης)

 Α, Β και Γ Γυµνασίου

Δίδακτρα Ασυναγώνιστα.
Απλά ρωτήστε και συγκρίνετε.

Διδάσκει έµπειρος προσοντούχος καθηγητής, κάτοχος πτυχίου Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και µεταπτυχιακού τίτλου στη Διδακτική της Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου.
Διαθέτει πολυετή πείρα στην προετοιµασία µαθητών για τις Παγκύπριες εξετάσεις µε 
πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Διακρίνεται για την χρήση σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας της Φυσικής και 
προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό µε σηµειώσεις και ασκήσεις ειδικά διαµορφωµένες για 
όλα τα επίπεδα.
Στοχεύει στην άρτια προετοιµασία και σίγουρη επιτυχία των µαθητών στις εξετάσεις.

SILVER LEARNING 
PARTNER



ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Παραδίδονται φιλολογικά μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά) 
για:

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

∆ιδάσκει προσοντούχα καθηγήτρια µε πολυετή εµπειρία σε µεγάλα 
φροντιστήρια στην Κύπρο µε πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η µέθοδος διδασκαλίας της (χρήση interactive boards, e-books, ατοµικών 
και οµαδικών δραστηριοτήτων) χαρακτηρίστηκε από τους µαθητές της ως 
«εµπνευσµένη και πρωτοποριακή».

∆ιδάσκει προσοντούχος καθηγητής µε πολυετή διδακτική εµπειρία σε 
φροντιστήρια µε πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας.
∆ιακρίνεται για την απλότητα στον τρόπο παράδοσης του µαθήµατος, τη 
µεθοδικότητα και µεταδοτικότητα του, το σεβασµό του προς τους µαθητές, 
και κυρίως για την αγάπη του για το επάγγελµα του. ∆ίνει µεγάλη έµφαση 
στο να µεταδίδει στους µαθητές του την αγάπη για γνώση και στο να οξύνει  
την κρίση των µαθητών. Προσφέρει επιπλέον ασκήσεις/σηµειώσεις ειδικά 
γραµµένες από τον ίδιο για καλύτερη κατανόηση του µαθήµατος.

 Cambridge (Junior, Starters, Movers, Flyers, KET, Intermediate, PET,
     Pre-IGCSE, IGCSE, IELTS)
 Παγκύπριες εξετάσεις
 Κυβερνητικές εξετάσεις
 Αστυνοµικές εξετάσεις

 Α, Β και Γ Λυκείου (κοινού κορµού και κατεύθυνσης)
 Α, Β και Γ Γυµνασίου

Προετοιμασία για τις πιο κάτω εξετάσεις:

Προετοιμασία για τις πιο κάτω εξετάσεις:

ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αρχές Ιουνίου

Αρχές Σεπτεμβρίου

Φάνος Ιακώβου

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λογιστική Λυκείου Πολιτική ΟικονομίαΛογιστική LCCI

 Λογιστική (LCCI, Λυκείου)
 Πολιτική Οικονοµία
 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 Αγγλικά
 Φιλολογικά (Γυµνασίου, Λυκείου)
 Μαθηµατικά (Γυµνασίου, Λυκείου)
 Φυσική (Γυµνασίου, Λυκείου)
 Βιολογία (Γυµνασίου, Λυκείου)
 Σεµινάρια (Sage 50, Cycom-Sofia, Φορολογικά)

 Λογιστική (LCCI)
 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 Σεµινάρια (Sage 50, Cycom-Sofia, Φορολογικά)

Ο κ. Ιακώβου είναι κάτοχος και BA (Hons) - 1st Class in Accounting & Finance 
Chartered Management Accountant.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία διδασκαλίας στο και στο γνωστά PA College Cyprus College 
για τις μεγάλες επιτυχίες τους στις εξετάσεις Λογιστικής καθώς επίσης σε κολλέγια του 
εξωτερικού και στο μεγαλύτερο Ινστιτούτο Λογιστικής στη Λευκωσία όπου ο κ. Ιακώβου 
προετο μαζε μαθητές για τις πιο κάτω εξετάσεις:ί

Ο πιο γνωστός επαγγελματίας στον κλάδο του, γνωστός για την οργάνωση και τον 
επαγγελματισμό του (σημειώσεις ειδικά γραμμένες για την κάθε εξέταση, αναλυτικό 
πρόγραμμα, κλπ). Γι΄ αυτό το λόγο, δύο μεγάλα  αναγνωρίζοντας τον αγγλικά κολλέγια
επαγγελματισμό του, του ζήτησαν να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αρκετές χώρες του 
εξωτερικού.

 Chartered Accountants (ICAEW)
 Certified Accountants (ACCA)
 Accounting Technicians (CAT)
 LCCI - Elementary, Intermediate, Higher, Level 4
 Λογιστική - Παγκύπριες

 Δεν σας προετοιμάζουμε απλώς για να επιτύχετε στις διάφορες εξετάσεις. Σας 
μαθαίνουμε να σκέφτεστε πρακτικά και σας προετοιμάζουμε για την αγορά εργασίας.

 Επειδή κοντά μας διδάσκουν μόνο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ACA, ACCA, CIMA).

 Introductory Book-keeping
 Elementary (Level 1)
 Intermediate (Level 2)
 Higher (Level 3)
 Level 4

 Α
 Β
 Γ (Παγκύπριες)

 Β Λυκείου
 Γ Λυκείου (Παγκύπριες)

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ: Φάνος Ιακώβου και Μάρω Ρόχας

∆ιδάσκει έµπειρη καθηγήτρια µε µεταπτυχιακές σπουδές στη φιλολογία 
και εκπαιδευτική διοίκηση.
∆ιαθέτει πολυετή πείρα στην προετοιµασία των µαθητών για τις 
Παγκύπριες Εξετάσεις επιτυγχάνοντας πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας.
∆ιαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την ευκολότερη κατανόηση του 
µαθήµατος.
Προσφέρει ολοκληρωµένο πακέτο διαγωνισµάτων και εκθέσεων για την 
καλύτερη προετοιµασία των µαθητών.

 Α, Β και Γ Λυκείου (κοινού κορµού και κατεύθυνσης)
 Α, Β και Γ Γυµνασίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Απόκτηση διπλώματος για όλες τις ενότητεςECDL  MS Office 2010 (Core, Advanced)
Γλώσσες προγραμματισμού , (Java  C, C++, Pascal, Visual Basic)
Web Design - Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
Επιτραπέζιες εκδόσεις (CorelDRAW, Adobe Illustrator) 
Adobe Photoshop - Επεξεργασία Φωτογραφιών
Digital Creator - VideoΕπεξεργασία Ήχου, Εικόνας, 
Α, Β και Γ Λυκείου
Μαθήματα Η/Υ για παιδιά Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού

Εισάγει τους μαθητές στις βασικές αρχές της Λογιστικής. Ταυτόχρονα προετοιμάζει 
τους μαθητές για το . Elementary
Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές της Β και Γ Γυμνασίου και είναι  ΕΝΤΕΛΩΣ 
ΔΩΡΕΑΝ

Elementary
Intermediate
Higher

Λογιστική - Γ Λυκείου (Παγκύπριες)
Πολιτική Οικονοµία (Παγκύπριες)
ACCA

INTRODUCTORY BOOK-KEEPING

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

}µέχρι και 100%

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Προετοιμασία για:

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
Διδάσκει προσοντούχα καθηγήτρια Η/Υ με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα 
φροντιστήρια σε Ελλάδα και Κύπρο με πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Τα φροντιστήρια είναι εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις ECDL

Παγκόσµια και παγκύπρια βραβεία στις εξετάσεις των Chartered και Certified 
Accountants και LCCI (Elementary, Intermediate, Higher).
39 συνολικά παγκόσµια και παγκύπρια βραβεία στις εξετάσεις λογιστικής του 
LCCI τα τελευταία 13 χρόνια.
Τα Φροντιστήρια Λογιστικής στην επαρχία Λάρνακας µε τις περισσότερες 
επιτυχίες, τα ψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και τα περισσότερα παγκόσµια και 
παγκύπρια βραβεία.
Τα  φροντιστήρια σε ολόκληρη την Κύπρο µε 5 παγκύπρια βραβεία και 7 ΜΟΝΑ
επαρχιακά βραβεία Λάρνακας για το 2011, 4 παγκύπρια βραβεία για το 2013,  
4 παγκύπρια βραβεία και 2 παγκόσµια βραβεία για το 2016 και 2 παγκύπρια 
βραβεία για το 2018.
Μπορείτε να βρείτε την λίστα µε όλα τα βραβεία και διακρίσεις στην ιστοσελίδα 
µας www.phanosiacovou.com
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