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Αγαπητοί μας γονείς, 

 

Τα Εκπαιδευτήριά μας, ανταποκρινόμενα στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής μας 

και στην επιθυμία πολλών γονέων, έχουν δημιουργήσει τα Εργαστήρια Σπουδών, τα οποία 

για πάνω από δύο δεκαετίες συμβάλλουν, μαζί με το πρωινό σχολείο, στην άρτια και 

επιμελημένη εκπαίδευση των μαθητών μας. 

Στόχος των Εργαστηρίων Σπουδών είναι να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα σπουδών το οποίο: 

α. συμπληρώνει το πρωινό πρόγραμμα. 

β. προσφέρει την τόσο απαραίτητη στις μέρες μας σωματική άσκηση. 

γ. καλλιεργεί το πνεύμα, αναπτύσσει τις δεξιότητες και βοηθάει τα παιδιά να 

ανακαλύψουν τις έμφυτες κλίσεις τους. 

Επιδιώκουμε τη συνεχή εξέλιξη του προγράμματος σπουδών μας, έτσι ώστε οι 

μαθητές μας να αναπτυχθούν πολύπλευρα και να έχουν τα κατάλληλα εφόδια στην 

προσωπική και επαγγελματική ζωή τους. 

 

Με εκτίμηση, 

Εργαστήρια Σπουδών Εκπαιδευτηρίων «Η Ελληνική Παιδεία» 
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Δ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Η   Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

 

 

❖ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

❖ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 

❖ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - STEM 

 

❖ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

❖ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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• Τα Εκπαιδευτήριά μας, λειτουργούν φροντιστηριακά τμήματα ξένων γλωσσών για 

σχεδόν τριάντα χρόνια. 

• Οι επιτυχίες των μαθητών μας στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων ξένων 

γλωσσών κατά τα παρελθόντα έτη αγγίζουν το ποσοστό του 100%. 

• Κατόπιν κατατακτήριου test οι μαθητές παρακολουθούν ένα τμήμα ανάλογο με το 

επίπεδο των γνώσεων τους. 

• Το Εργαστήριο ξένων γλωσσών λειτουργεί συμπληρωματικά με το πρωϊνό πρόγραμμα 

των Εκπαιδευτηρίων μας. 

• Μέσα διδασκαλίας: 

o Σύγχρονα βιβλία βασισμένα στις καινούριες μεθόδους διδασκαλίας. 

o Προσωπικές σημειώσεις για την αφομοίωση της ύλης. 

o Χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 

o Χρήση διαδραστικού πίνακα. 

       ΑΓΓΛΙΚΑ 

• Τα απογευματινά φροντιστηριακά τμήματα Αγγλικών, στοχεύουν στη συστηματική 

εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και την απόκτηση των πτυχίων των Πανεπιστημίων 

του Cambridge (University of Cambridge) και του Michigan (University of Michigan). 

• Για μαθητές Νηπιαγωγείου, λειτουργεί τμήμα Pre-Primary, καθώς και  τμήμα Pre-

Junior για την Α΄ Δημοτικού, στα οποία με ποικίλες δραστηριότητες (παιχνίδια, 

ιστορίες, τραγούδια, video), τα παιδιά ασκούνται ευχάριστα και ξεκούραστα στον 

προφορικό λόγο. 

• Τα τμήματα Αγγλικών λειτουργούν: 

o στο συγκρότημα του Ηρακλείου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. 

o στο συγκρότημα του Αμαρουσίου κάθε Τρίτη και Παρασκευή. 
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΤΥΧΙΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Pre Primary* - 160€ 

Pre Junior** - 160€ 

Junior Α - 500€ 

Junior Β Starters 500€ 

A' Class Movers 640€ 

B' Class Flyers 680€ 

C' Class KET 780€ 

D' Class PET 850€ 

E’ Class - 850€ 

Lower FCE/ECCE 1.000€ 

Proficiency I/II CPE/ECPE 1.150€ 

 

* Το τμήμα Pre-Primary απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και λειτουργεί μόνο μια ημέρα την εβδομάδα. 

** Το τμήμα Pre-Junior απευθύνεται σε παιδιά της Α΄ Δημοτικού και λειτουργεί μόνο μια ημέρα την εβδομάδα. 
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       ΓΑΛΛΙΚΑ 

• Στόχος των τμημάτων Γαλλικών είναι η σωστή προετοιμασία των παιδιών για την 

απόκτηση, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο (Institut français de Grèce), των 

πτυχίων DELF και DALF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (Ministère de l'Éducation 

nationale). 

• Ξεκινώντας την εκμάθηση της γλώσσας από την Δ΄ Δημοτικού, τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν στη ΣΤ΄ Δημοτικού το DELF Α1, στην Α΄ Γυμνασίου το DELF 

A2 και στη Γ΄ Γυμνασίου το DELF B2. 

• Τα παρακάτω τμήματα λειτουργούν: 

o στο συγκρότημα του Ηρακλείου κάθε Τρίτη και Παρασκευή. 

o στο συγκρότημα του Αμαρουσίου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΤΥΧΙΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Preparatoire - 550€ 

Cours I - 600€ 

Cours II DELF A1 640€ 

Cours III DELF A2 850€ 

Cours IV DELF B1 880€ 

Cours V DELF B2 980€ 

Cours VI DALF C1 1.150€ 

Cours VIΙ DALF C2 1.250€ 
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       ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

• Τα τμήματα των Γερμανικών έχουν στόχο τη συστηματική και σωστή μετάδοση των 

γραμματικών κανόνων, του λεξιλογίου και της προφοράς της Γερμανικής γλώσσας, 

ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τα πτυχία Zertifikat του Ινστιτούτου Γκαίτε (Goethe-

Institut). 

• Ξεκινώντας την εκμάθηση της γλώσσας από την Δ΄ Δημοτικού, τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν στην ΣΤ΄ Δημοτικού το Zertifikat A1, στην Α΄ Γυμνασίου 

το Zertifikat A2 και στη Γ΄ Γυμνασίου το Zertifikat B1. 

• Τα παρακάτω τμήματα λειτουργούν: 

o στο συγκρότημα του Αμαρουσίου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. 

o στο συγκρότημα του Ηρακλείου κάθε Τρίτη και Παρασκευή. 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΤΥΧΙΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

K1 - 550€ 

K2 - 550€ 

K3 GOETHE-ZERTIFIKAT A1 600€ 

K4 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 740€ 

K5 - 760€ 

K6 GOETHE-ZERTIFIKAT B1 820€ 

K7 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 900€ 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

H φυσική δραστηριότητα είναι μία βασική παράμετρος της καθημερινής ζωής των 

παιδιών για τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Μέσα από το πρόγραμμα των αθλητικών 

δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων Σπουδών, οι καταξιωμένοι προπονητές μας 

επιδιώκουν: 

• Τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης των μαθητών καθώς και των αντανακλαστικών, 

της ευλυγισίας, του συντονισμού, της ευκινησίας, της αντοχής και της φυσικής 

κατάστασής τους . 

• Τη βελτίωση των δεικτών ευεξίας της συγκέντρωσης τους. 

• Την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και πειθαρχίας. 

• Την κοινωνικοποίηση με φίλους, την ανακούφιση από το στρες, τη χαλάρωση και τη 

διέξοδο από την επιθετικότητα, την απογοήτευση και το θυμό. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Α
Θ

Λ
Η

ΤΙ
ΣΜ

Ο
Σ 

Τμήμα Ποδοσφαίρου 270€ 

Τμήμα Μπάσκετ 270€ 

Τμήμα Βόλεϊ 270€ 

Τμήμα Τένις 270€ 

Τμήμα Στίβου 270€ 

Τμήμα Πινγκ Πονγκ 270€ 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Σκοπός των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Πολιτιστικών, 

αποτελεί η πολιτιστική και καλλιτεχνική καλλιέργεια των μαθητών μας. Μέσα από αυτές τις 

δραστηριότητες επιδιώκεται: 

• Η δημιουργική και ποιοτική πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. 

• Η ανάδειξη και η ενθάρρυνση των καλλιτεχνικών τους κλίσεων. 

• Η ανάπτυξη της φαντασίας και της ευφυΐας, η εξάσκηση της μνήμης, η λήψη σωστών 

αποφάσεων βασισμένων στη λογική, η βελτίωση της επίδοσης στο σχολείο, η 

ενθάρρυνση της ανάληψης προσωπικής ευθύνης. 

• Η αξιοποίηση της παρατηρητικότητας, με σκοπό να εμπλουτίσει το παιδί τον 

εσωτερικό του κόσμο και να αναπτύξει πληρέστερη επικοινωνία με το περιβάλλον 

του. 

• Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ελεύθερης φαντασίας και αισθητικών κριτηρίων για το 

ωραίο στη ζωή και τη φύση. 

• Η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης στο δημόσιο λόγο, της κριτικής σκέψης, της 

τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, όπως επίσης και της ομαδικής συνεργασίας. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Π
Ο

Λ
ΙΤ

ΙΣ
ΤΙ

Κ
Α

 

Σκάκι 320€ 

Ζωγραφική 320€ 

Βυζαντινή Αγιογραφία 320€ 

Αρχαιομάθεια* 320€ 

Ρητορική 100€ 

 

*Η Αρχαιομάθεια απευθύνεται σε μαθητές Ε’-ΣΤ' Δημοτικού & Α’-Β’ Γυμνασίου. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - STEM 

Σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικά κόσμο όπου σύμφωνα με μελέτες στο προσεχές 

μέλλον το 25% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν γνώσεις STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics), το Σχολείο μας προσφέρει στα πλαίσια των Εργαστηρίων 

Σπουδών τις δραστηριότητες STEM για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. 

Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών επιδιώκεται: 

• η εμπέδωση βασικών εννοιών των θετικών επιστημών: 

o Φυσική (μελέτη της κίνησης, της τριβής, της σχέσης των δυνάμεων, της 

μεταφοράς ενέργειας). 

o Μαθηματικά (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών 

γεωμετρικών ιδιοτήτων). 

o Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων). 

o Ρομποτική 

o Αστρονομία 

• η ανάπτυξη δεξιοτήτων στα παιδιά όπως: 

o ομαδική εργασία. 

o επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και 

πειραματισμός, αξιολόγηση). 

o διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου, παρουσίαση λύσης). 

o προγραμματισμός. 

o δεξιότητες επικοινωνίας. 

o πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, 

δημιουργικότητα, κριτική σκέψη). 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ν
ΕΕ

Σ 
ΤΕ

ΧΝ
Ο

Λ
Ο

ΓΙ
ΕΣ

/S
TE

M
 

STEM - Δημοτικό 320€ 

STEM - Γυμνάσιο 320€ 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Στα Δημοτικά μας Σχολεία οργανώνουμε καθημερινά τμήματα Μελέτης με σκοπό την 

κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα της επόμενης μέρας, ανάλογα με τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη τόσο στα παιδιά όσο και στους 

γονείς.  

Από το σχολικό έτος 2021-2022 εντάσσεται στο πρόγραμμα των Εργαστηρίων Σπουδών, 

τμήμα Επίβλεψης Προσωπικής Μελέτης για τους μαθητές του Γυμνασίου, οι οποίοι μπορούν 

πλέον να μελετούν τα μαθήματά τους με εποπτεία, στο ασφαλές περιβάλλον του σχολείου, 

αξιοποιώντας τον χρόνο παραμονής τους σε αυτό. 

• Οφέλη για τα παιδιά: 

o Προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα στο σχολείο. 

o Οργανώνουν το διάβασμά τους και μαθαίνουν πώς να «μαθαίνουν». 

o Λύνουν τις απορίες και καλύπτουν τυχόν «κενά». 

o Μελετούν στο φιλικό περιβάλλον του σχολείου. 

o Βελτιώνουν τις σχολικές τους επιδόσεις. 

o Κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν πώς να δουλεύουν σε ομάδες. 

• Οφέλη για τους γονείς: 

o Απαλλάσσονται από το άγχος της καθημερινής μελέτης των παιδιών τους. 

o Ενημερώνονται για τις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών τους και 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξή τους. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Μ
ΕΛ

ΕΤ
Η

 

Δ
Η

Μ
Ο

ΤΙ
Κ

Ο
Υ

 

 

Τμήμα Δημοτικού 
(1-2 ημέρες) 

350€ 

Τμήμα Δημοτικού 
(3-5 ημέρες) 

700€ 

ΕΠ
ΙΒ

Λ
ΕΗ

 
Μ

ΕΛ
ΕΤ

Η
Σ 

ΓΥ
Μ

Ν
Α

ΣΙ
Ο

Υ
 

 

Τμήμα Γυμνασίου 
(1-2 ημέρες) 

300€ 

Τμήμα Γυμνασίου 
(3-5 ημέρες) 

600€ 
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Πρόγραμμα Εργαστηρίων Σπουδών – Ανά ημέρα και Σχολικό Συγκρότημα 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΓΓΛΙΚΑ ✓  ✓ 
(PRE-PRIMARY) ✓  

ΓΑΛΛΙΚΑ  ✓   ✓ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ✓   ✓ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  ✓   ✓ 

ΜΠΑΣΚΕΤ   ✓   

ΣΤΙΒΟΣ   ✓   

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ   ✓   

ΣΚΑΚΙ     ✓ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ    ✓  

ΒΥΖ. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ     ✓ 

ΡΗΤΟΡΙΚΗ   ✓   

ΑΡΧΑΙΟΜΑΘΕΙΑ  
✓ 

(ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 
✓ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)   

STEM (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ)  ✓  ✓  

ΜΕΛΕΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΓΓΛΙΚΑ  ✓   ✓ 

ΓΑΛΛΙΚΑ ✓   ✓  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ✓   ✓  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ   ✓   

ΜΠΑΣΚΕΤ   ✓   

ΒΟΛΕΪ     ✓ 

ΤΕΝΙΣ  ✓    

ΣΤΙΒΟΣ    ✓  

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ  ✓    

ΣΚΑΚΙ ✓     

ΒΥΖ. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ    ✓  

ΑΡΧΑΙΟΜΑΘΕΙΑ 
✓ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)    ✓ 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

STEM (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ✓     

ΜΕΛΕΤΗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Ενδεικτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εργαστηρίων Σπουδών 

Ώρα Δραστηριότητα 

14:05 Γεύμα μαθητών (δεν παρέχεται από τα Εργαστήρια Σπουδών) 

14:15 Έναρξη Απογευματινής Δραστηριότητας - 1η διδακτική ώρα 

15:15 Διάλειμμα 

15:30 Επανέναρξη Απογευματινής Δραστηριότητας - 2η διδακτική ώρα 

16:15 Σχόλασμα και αποχώρηση μαθητών 

 

 

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

1.Έναρξη-Λήξη Τμημάτων 

• Οι δραστηριότητες των Εργαστηρίων Σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 

2021 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022. 

• Η δραστηριότητα της Μελέτης Δημοτικού, ξεκινά τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 

και ολοκληρώνεται την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022.  

• Τα τμήματα Επίβλεψης Προσωπικής Μελέτης Γυμνασίου, ξεκινούν τη Δευτέρα 20 

Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022. 

 

2.Δήλωση Εγγραφής 

Η προθεσμία για την εγγραφή στις δραστηριότητες των Εργαστηρίων Σπουδών είναι η 

Παρασκευή 25η Ιουνίου 2021. 

Οι δηλώσεις εγγραφής μέσω του εντύπου Εγγραφής, γίνονται ηλεκτρονικά και 

αποστέλλονται στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

• Για το συγκρότημα Ηρακλείου στο hraklerg@elp.gr 

• Για το συγκρότημα Αμαρουσίου στο marousierg@elp.gr  

mailto:hraklerg@elp.gr
mailto:marousierg@elp.gr
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Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τόσο στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoerg@elp.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 210-

2850044/εσ. 223 για το συγκρότημα Ηρακλείου και 210-8024125/εσ. 205 για το συγκρότημα 

Αμαρουσίου. 

3.Τιμολογιακή Πολιτική - Εκπτώσεις 

Το ύψος των διδάκτρων ανά δραστηριότητα αναγράφεται στους πίνακες δραστηριοτήτων 

του παρόντος εντύπου.   

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται βάσει της τελικής τιμολόγησης ανά μαθητή  (πλήθος 

δραστηριοτήτων ανά μαθητή, δικαίωμα εκπτώσεων) σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά τους 

μήνες Νοέμβριο, Ιανουάριο και Μάρτιο (από 1 έως 10 κάθε μήνα).  

Βάσει της εκπτωτικής πολιτικής των Εργαστηρίων Σπουδών οι εκπτώσεις για το έτος 2021-

2022 είναι οι εξής: 

• Σε περίπτωση επιλογής δύο ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων, έκπτωση 20% στη 

δραστηριότητα με το χαμηλότερο κόστος. 

• Έκπτωση 10% στα αδέλφια για την παρακολούθηση οποιασδήποτε δραστηριότητας. 

 

4.Διακοπή φοίτησης – Τροποποίηση αρχικής επιλογής 

Διακοπή φοίτησης στα Εργαστήρια Σπουδών μπορεί να δηλωθεί μέχρι και την Παρασκευή 

15/10/2021. Η διακοπή ισχύει μόνο αν δηλωθεί  από τον γονέα/κηδεμόνα στη γραμματεία 

των Εργαστηρίων Σπουδών, εγγράφως, στο infoerg@elp.gr. 

Δήλωση διακοπής φοίτησης που θα στέλνεται σε άλλες υπηρεσίες του σχολείου 

(γραμματείες, λογιστήριο κ.α.) δεν θα αναγνωρίζεται.  

Από τη Δευτέρα 18/10/2021 και μετά, καταβάλλεται το συνολικό ετήσιο κόστος της 

δραστηριότητας ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του μαθητή στο εκάστοτε πρόγραμμα.  

Πιθανή αλλαγή σε δραστηριότητα των Εργαστηρίων Σπουδών μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 

στιγμή εντός του έτους, με τις εξής προϋποθέσεις: 

• η επιλεγμένη δραστηριότητα είναι ίσης ή μεγαλύτερης οικονομικής αξίας από την 

αρχικά επιλεγμένη. 

• να υπάρχουν θέσεις στη (νέα) δραστηριότητα. 

mailto:infoerg@elp.gr
mailto:infoerg@elp.gr
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• να μη δημιουργείται πρόβλημα στη συνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης 

δραστηριότητας που συμμετέχει ο μαθητής. 

Σε περιπτώσεις επιλογής πρόσθετων νέων δραστηριοτήτων από τον μαθητή και υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, μπορεί να υλοποιηθεί η ένταξη σε αυτές καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους με αναλογική χρέωση (βάσει του πίνακα τιμών). 

Οι παραπάνω αλλαγές δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον γνωστοποιηθούν από το 

γονέα/κηδεμόνα με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για τη διακοπή φοίτησης και 

επιβεβαιωθούν εγγράφως από τα Εργαστήρια Σπουδών. 

 

5. Απουσίες 

Η συμμετοχή στα μαθήματα των Εργαστηρίων Σπουδών είναι υποχρεωτική για όσους 

μαθητές τα έχουν επιλέξει. Σε περίπτωση που ο μαθητής είναι παρών στο πρωινό 

πρόγραμμα, αλλά προτίθεται να απουσιάσει από το απογευματινό πρόγραμμα, ο 

γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως (μέσω mail) τa Εργαστήρια Σπουδών 

από την προηγούμενη ημέρα, ή για λόγους ανωτέρας βίας την ίδια ημέρα ως τις 10:00 π.μ. 

 

6. Μεταφορά Μαθητών  

Οι μαθητές που κάνουν χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς, θα μεταφέρονται μετά το πέρας 

του προγράμματος των Εργαστηρίων Σπουδών, με τα Απογευματινά Δρομολόγια του 

Σχολείου. 

Η υπηρεσία μεταφοράς είναι διαθέσιμη και για τους γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη 

μεταφορά του παιδιού τους με σχολικό λεωφορείο, μόνο μετά το πέρας του προγράμματος 

των Εργαστηρίων Σπουδών (Απογευματινά Δρομολόγια) εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα 

δρομολογίου και θέσεων. 

 Σε αυτή την περίπτωση το κόστος για τη χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς, ανέρχεται στα 

100€ ετησίως για την κάθε ημέρα χρήσης της υπηρεσίας (π.χ. 2 ημέρες την εβδομάδα χρήση 

απογευματινού σχολικού με κόστος 200€ για όλο το χρόνο).  
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Για την κατοχύρωση θέσης στη μεταφορά απαιτείται η επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων 

με το Γραφείο Κίνησης του Σχολείου (grafkin@elp.gr). 

Για  τους μαθητές που κάνουν χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς του Σχολείου, ισχύει ο 

Κανονισμός Μεταφοράς Μαθητών (https://elp.gr/engrafes/esot-kanonismoi-leitourgias/). 

 

7.Παραλαβή μαθητών από το Σχολείο 

Για τους μαθητές που δεν κάνουν χρήση σχολικών λεωφορείων, η παραλαβή τους θα γίνεται 

με ευθύνη του κηδεμόνα στις 15:15 ή στις 16:15 ανάλογα με τη λήξη του τμήματος που 

παρακολουθεί ο μαθητής.  

Η παράδοση των μαθητών από τον υπεύθυνο των Εργαστηρίων Σπουδών στους 

γονείς/κηδεμόνες, θα γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Σχολείου για 

την παραλαβή/παράδοση των μαθητών και τους ισχύοντες Εσωτερικούς κανονισμούς των 

Βαθμίδων του Σχολείου. 

8.Τρόποι επικοινωνίας 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Εργαστήρια Σπουδών με τους εξής τρόπους: 

• Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

o infoerg@elp.gr 

o hraklerg@elp.gr  (για το συγκρότημα Ηρακλείου) 

o marousierg@elp.gr  (για το συγκρότημα Αμαρουσίου) 

• Τηλεφωνικά: 

o 210 2850044/εσ. 223 για το συγκρότημα Ηρακλείου  

o 210 8024125/εσ. 205 για το συγκρότημα Αμαρουσίου 

Τα Εκπαιδευτήρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν το πρόγραμμα των 

Εργαστηρίων Σπουδών ή να μην πραγματοποιούν μια ή περισσότερες δραστηριότητες, 

εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών. Αυτονόητο είναι ότι στην 

περίπτωση αυτή θα ενημερωθούν εγκαίρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

mailto:grafkin@elp.gr
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