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Ιούνιος 2022 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εγγραφές στα Ειδικά Προγράμματα (Ξένες Γλώσσες, 

Αθλητισμός-Χορός, STEM, Ωδείο) για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν αρχίσει. 

 

 

Α. Πληροφορίες για τα Ειδικά Προγράμματα 

 

Πληροφορίες σχετικά με τα Ειδικά Προγράμματα του σχολικού έτους 2022-2023 μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-

activities/special-programs. Εκεί θα διαπιστώσετε ότι στα Προγράμματά μας υπάρχουν πολλές 

επιλογές για μαθητές, που θέλουν να καλλιεργήσουν πολλαπλές δεξιότητες μετά τη λήξη του 

ωρολογίου προγράμματος των Σχολείων. 

 

 

Β. Εγγραφές  

 

Β.1. Εγγραφές στο Πρόγραμμα Αθλητισμός – Χορός, 

στο Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού και 

στα Μαθήματα STEM Δημοτικού 

Στον σύνδεσμο https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-

programs/interested-in/registration  θα βρείτε το Δελτίο Εγγραφής, το οποίο συμπληρωμένο με 

όλες τις πληροφορίες μπορείτε να υποβάλλετε με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν: 

• Στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων (Campus Ψυχικού, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος) 

καθημερινά από τις 9:00 έως τις 15:00, ακολουθώντας τις εκάστοτε οδηγίες των υγειονομικών 

αρχών, ή 

• Με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

specialprograms@athenscollege.edu.gr,  

 

Β.2. Εγγραφές στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ) 

Στον σύνδεσμο https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-

programs/interested-in/registration θα βρείτε το Δελτίο Εγγραφής, το οποίο συμπληρωμένο με 

όλες τις πληροφορίες μπορείτε να υποβάλλετε με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν: 

• Στη Γραμματεία του «Κέντρου Ξένων Γλωσσών του ΕΕΙ» (Campus Ψυχικού, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος 

όροφος) καθημερινά από τις 9:00 έως τις 15:00, ακολουθώντας τις εκάστοτε οδηγίες των 

υγειονομικών αρχών, ή 

• Με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου fra_ger@athenscollege.edu.gr,   

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Ακόμη και αν γονείς μαθητών – που το σχολικό έτος 2022-2023 θα 

φοιτήσουν στην α΄ Γυμνασίου – έχουν κάνει προεγγραφή των παιδιών τους στο Κέντρο Ξένων 

Γλωσσών μας, θα πρέπει να κάνουν την κανονική εγγραφή όπως περιγράφεται παραπάνω. 

  

Ειδικά Προγράμματα 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Για την ένταξη των μαθητών στο κατάλληλο επίπεδο καθώς και για 

την έγκαιρη προετοιμασία των τμημάτων του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μας, παρακαλούμε: 

• οι εγγραφές για τα Γαλλικά και τα Γερμανικά να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022. 

• οι εγγραφές για τα Κινεζικά να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 9 

Σεπτεμβρίου 2022. 

 

 

Γ. Εξόφληση διδάκτρων 

 

Γ.1. Εξόφληση διδάκτρων για το Πρόγραμμα Αθλητισμός – Χορός 

 για το Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού 

 και για τα Μαθήματα STEM Δημοτικού 

Οι εγγραφές (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την 

καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών όπως περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση 

των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ 

ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και 

Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το ΕΕΙ ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 1ο δεκαήμερο 

του Νοεμβρίου 2022.  

• Δίδακτρα έως €750 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2022 με την 

αποστολή από το ΕΕΙ της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής. 

• Δίδακτρα άνω των €750 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού 

ποσού το 1ο Δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2022 με την αποστολή από το ΕΕΙ της ειδικής 

Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο εντός του Ιανουαρίου 2023). 

 

Γ.2. Εξόφληση διδάκτρων για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΕΕΙ 

Οι εγγραφές (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την 

καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών όπως περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση 

των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ 

ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και 

Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το ΕΕΙ ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 3ο δεκαήμερο 

του Οκτωβρίου 2022. 

• Δίδακτρα έως €500 καταβάλλονται εφάπαξ το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2022 με την 

αποστολή από το ΕΕΙ της ειδικής Ταυτότητας Πληρωμής. 

• Δίδακτρα άνω των €500 καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις (το 1/2 του συνολικού 

ποσού το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2022 με την αποστολή από το ΕΕΙ της ειδικής 

Ταυτότητας Πληρωμής και το υπόλοιπο εντός του Ιανουαρίου 2023). 

 

 

Δ. Σχολικά/Μεταφορά 

 

Προς εξυπηρέτηση  των εγγεγραμμένων στα Ειδικά Προγράμματα μαθητών που φοιτούν στα 

Σχολεία του ΕΕΙ δρομολογούνται ειδικά λεωφορεία σε καθορισμένους από το Τμήμα Μεταφοράς 

οδικούς άξονες με συγκεκριμένες στάσεις. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται 

μετά το τέλος των εγγραφών και προ της έναρξης των δραστηριοτήτων, οπότε και 

προσδιορίζονται τα τυχόν κόμιστρα. Αιτήματα για χρήση λεωφορείων υποβάλλονται από το 

γονέα απευθείας στο Τμήμα Μεταφοράς του ΕΕΙ. Σημειώνεται ότι αιτήματα που  αφορούν σημεία 

εκτός των προκαθορισμένων από το Τμήμα Μεταφοράς διαδρομών δεν γίνονται δεκτά. Κατά 

την εγγραφή στα δρομολόγια, λόγω περιορισμένου  αριθμού λεωφορείων, τηρείται αυστηρή 

σειρά προτεραιότητας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.698189 & 210.6798268. 
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Ε. Επικοινωνία 

 

• Πρόγραμμα Αθλητισμός - Χορός - Email: specialprograms@athenscollege.edu.gr 

Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού - Email: odeion@athenscollege.edu.gr  

Μαθήματα STEM Δημοτικού - Email: specialprograms@athenscollege.edu.gr 

κ. Κατερίνα Κορναράκη, Τηλέφωνο: 210.6798192, Fax: 210. 6744970 

 

• Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΕΕΙ - Email: fra_ger@athenscollege.edu.gr 

κ. Μαίρη Βαρβάρα, Τηλέφωνα: 210.6798166 και 210.6798188, Fax: 210. 6744970 

 

Website: https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs 

 

Οι συνεργάτες μου κι εγώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία, να σας ευχηθούμε 

καλό καλοκαίρι και καλή σχολική χρονιά! 

 

Με τιμή, 

 

Χάρις Οικονομοπούλου 

Διευθύντρια Ειδικών Προγραμμάτων 
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