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    Οραματιζόμαστε και επιδιώκουμε: 
 

  τη μετάβαση των Φροντιστηρίων και 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών στη νέα 
εποχή της Τεχνολογίας   
 

 τη διασύνδεσή τους με τη Δια Βίου 
Μάθηση. 





Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
 

Φροντιστήρια 
 

ΚεΔιΒιΜ  
  

 



1) ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 
Ξεκίνησε το 1983 στο κέντρο της Αθήνας (Πατήσια) ως 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών και από το 1985 λειτουργεί και ως 
Κέντρο Ανατολικών Σπουδών.  

Σήμερα διδάσκει τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: 

Αγγλικά,  Κινέζικα,  Ιαπωνικά 

Η εκμάθηση των δύο τελευταίων γλωσσών, εκτός του 
παραδοσιακού τρόπου, διδάσκονται και μέσω Skype σε όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό 

Εκπρόσωπος: Οικονομάκου Σοφία – Διευθύντρια / 
καθηγήτρια Αγγλικών, Συγγραφέας, Εκδότης- με 
μεταπτυχιακές σπουδές  σε Αμερικανικά και 
Αγγλικά Πανεπιστήμια .  

Πρώην Πρόεδρος  και Γ. Γραμματέας ΕΕΑ, Ιδρύτρια 
και Πρόεδρος ΕΕΔΕΓΕ .  



2) Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ:  
Λειτουργεί από το 1987 στην περιοχή των Νοτίων 
Προαστίων και διοικείται σήμερα από τη 2η γενιά.  Σκοπός 
της είναι: 

  η εκμάθηση των επικρατέστερων γλωσσών στην 
Ευρώπη και όλο τον κόσμο.  

 Η λειτουργία τμημάτων που καλύπτουν κάθε ανάγκη 
και ηλικία (από νηπιακό επίπεδο έως  ενήλικες) 

   Η συγκρότηση τμημάτων εκμάθησης ελληνικών ως 2ης 
γλώσσας.  

 

Εκπρόσωπος: Ανδρουλάκης Αντώνης – Γενικός 
Διευθυντής / Φυσικός & Θεολόγος, με μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Φυσική  και Καθηγητής Αγγλικών  

 



3) ΤΣΑΦΟΥ ΑΓΓ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ:  
Η επιχείρηση με την οποία συμμετέχει στο δίκτυο 
ξεκίνησε τη λειτουργία της μόλις το 2014 στα Σεπόλια. Η 
εκπρόσωπος κυρία Τσάφου ξεκίνησε την πορεία της από 
το 2001 ως καθηγήτρια στο Φροντιστήριο «ΒΑΣΗ» στην 
Καλλιθέα, στο οποίο από το 2004 υπήρξε Μέτοχος. 
Σήμερα το συγκεκριμένο Φροντιστήριο αποτελεί 
υποκατάστημα της δικής της νεοσύστατης επιχείρησης.  
Απευθύνεται: 

  σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και 
Απόφοιτους, που επιθυμούν να επαναλάβουν τη 
διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. 

 

Εκπρόσωπος: Τσάφου Αγγελική – Διευθύντρια / 
Φιλόλογος 

 

 



4) ΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ: 
Ο Πρότυπος Φροντιστηριακός Οργανισμός «ΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ» 
λειτουργεί στο Παγκράτι εδώ και 20 χρόνια. Αποτελεί το 
κύριο κέντρο μάθησης και προετοιμασίας για τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις της ευρύτερης περιοχής του 
Παγκρατίου και όχι μόνο πλέον καθώς λειτουργούν και δύο 
παραρτήματα στον Καρέα και το Βύρωνα. Οι πρωτοποριακές 
υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει αφορούν μαθητές: 

Γυμνασίου 

Λυκείου – Αποφοίτων για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο 

 

 

Εκπρόσωπος: Μακρή Ρούλα – Διευθύντρια / Φιλόλογος 
με μεταπτυχιακό στις ‘‘Σπουδές στην εκπαίδευση’’ του 
ΕΑΠ 



5) ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ:  
Εργάζεται στα Φροντιστήρια ως μέτοχος και εκπαιδευτικός 
από το 1977. Από το 1993 έχει δική της ατομική επιχείρηση και 
δραστηριοποιείται στις περιοχές Αθήνα, Αιγάλεω, Περιστέρι 
και Χαϊδάρι.  
 
Προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες: 

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών  

Εκμάθηση και Πιστοποίηση Η/Υ  

 

Εκπρόσωπος: Παπαδέα Ευτυχία – Διευθύντρια / 
Φιλόλογος, πτυχιούχος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και 
Αγγλικής Φιλολογίας  ΕΚΠΑ 

 

 

 



6) ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΟΕ: 
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 1998 στην Αθήνα 
(Νέος Κόσμος) ως Φροντιστήριο «ΠΡΑΞΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»  
και παρέχει: 

Φροντιστηριακή εκπαίδευση σε μαθητές Γυμνασίου & 
Λυκείου 

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στην Πληροφορική 

 

 

 

Εκπρόσωποι: Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 
(Μαθηματικός) & Τσουκαλάς Στέφανος (Μαθηματικός 
– Πληροφορικός)  – έχουν τη Γενική Διεύθυνση του 
Φροντιστηρίου 

 



7) Δ. ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ: 
Το Φροντιστήριο ξεκίνησε το 2013 και παρά την κρίση 
διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης στη Γλυφάδα. 

Παρέχει υπηρεσίες: 

Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης που απευθύνεται σε μαθητές 
Λυκείου για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο 

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Εκπαιδευτικής Υποδομής που 
απευθύνεται στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και το 
Γυμνάσιο 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου 1) 

 

Εκπρόσωπος: Παπαμικρούλης Δημήτρης – Διευθυντής / 
Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στα Προηγμένα 
Πληροφοριακά Συστήματα 

 



8) ΡΟΜΒΟΣ  ΑΕ:   
 Ξεκίνησε το 1980 στην περιοχή της Αργυρούπολης, είχε 
εντυπωσιακή πορεία και ανάπτυξη και από το 1991 είναι 
Ανώνυμη Εταιρεία. Από το 1993 δραστηριοποιείται και στην 
περιοχή της Ηλιούπολης, ενώ από το 2001 διαθέτει 
Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2008. Στα 35 χρόνια 
παρουσίας του έχει συμβάλει στην στήριξη και την επιτυχία των 
νέων των Νοτίων Προαστίων, σε σπουδές και τον επαγγελματικό 
στίβο. Αριθμεί περισσότερους από 6500 επιτυχόντες-
επιστήμονες. Σήμερα προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες: 

 Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης στο Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑ.Λ. 

  «ΡΟΜΒΟΣ μελετώ» για τους μαθητές Γυμνασίου: Πρωτοποριακή 
Υπηρεσία Δημιουργίας Υποδομής για το Λύκειο 

 Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στην Πληροφορική & Δια Βίου Μάθηση 
(επιπέδου 1) 

Εκπρόσωποι: Τσαρπαλής Ιωάννης – Πρόεδρος / Μαθηματικός 
με μεταπτυχιακό στη Μετεωρολογία,  Aλαμπάνου Δήμητρα 
–Διευθύντρια /  Μαθηματικός, με ειδίκευση ‘‘Ανάλυσης και 
Προγραμματισμού’’ του Ε.Ε.Σ. Control Data 

 

 



9) ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ι.Κ.Ε.: 
Η επιχείρηση ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2013 και 
προσφέρει Υπηρεσίες Κέντρου - Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης. Δραστηριοποιείται : 

Στη Διοργάνωση  Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων  

Στην υλοποίηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 

Επιμορφωτικά σεμινάρια  

 

Εκπρόσωπος:  Λεβέντης Κωνσταντίνος – 
Διευθυντής. Δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 
χρόνια στο τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
& Συμβουλευτικής 

 



10) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ : 
Ξεκίνησε το 2007 στο κέντρο της Αθήνας (Σεπόλια), και 
παρόλο που αναπτύχθηκε μέσα στην εποχή της κρίσης 
παρουσιάζει μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης.  
Παρέχει: 

 Γραμματειακές Υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως / 
τηλεγραμματεία   

 άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες 
 

 

Εκπρόσωπος: Λεωνίδας Παπαδάκης – Διευθυντής , 
Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Μάρκετινγκ και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων 





Οι εταιρείες – κορμοί που σύστησαν το  Συνεργατικό 

αυτό Δίκτυο όντας ώριμες μετά από μακρόχρονη 
πορεία στο χώρο των επιχειρήσεων, πολλές συζητήσεις 

και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, κατέληξαν το 

Συνεργατικό Δίκτυο να έχει τη νομική μορφή Ι.Κ.Ε. . 

 

Βασική φιλοσοφία όλων είναι : 

 Η διαφύλαξη της Βιωσιμότητας  

Η σίγουρη προοπτική και εξέλιξής της 

Η ευκαιρία που προκύπτει στο χώρο μας μέσα από 

την κρίση και την δύσκολη κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση που βιώνουμε όλοι 

 

 αφού είναι το πρώτο Συνεργατικό Δίκτυο Εκπαίδευσης 

στη χώρα που απευθύνεται  συνολικά στην Άτυπη 

Ιδιωτική Εκπαίδευση 



Πέραν την επιχορήγησης, συμφωνήθηκε από 

τους εταίρους η καταβολή κεφαλαίου 50.000 € 

η οποία αντιστοιχεί :  

Σε 9.000 € μετρητά και  

Σε 41.000 € σε εξωκεφαλαιακές εισφορές που 

αντιστοιχούν σε εργασία για τη δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού (Φροντιστηριακής 

Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών) που αφορά τη 

λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από την 

εταιρεία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Λ. και ΣΙΑ Ε.Ε»  θα είναι 
Γραμματειακή Υποστήριξη το πρώτο εξάμηνο 

Θα ολοκληρωθεί πλήρως, η δημιουργία του 

εκπαιδευτικού υλικού μέχρι το Καλοκαίρι του 

2016 και θα αποτελέσει περιουσία του 

Συνεργατικού Δικτύου 

 



Αφορά τους εταίρους  

και τα νέα μέλη του Δικτύου από Καλοκαίρι 2016   

 

1.Ποιότητα: θα πρέπει να έχουν ή να 
αποκτήσουν μέσα σε ένα εξάμηνο 
τουλάχιστον το Πιστοποιητικό Ποιότητας της 
Τ.Π. ΕΛΟΤ 1433 – που αφορά την εκπαίδευση 
 

2. Στην ίδια γεωγραφική περιοχή – θα γίνει 
κατανομή ως εξής: 
 θα συμμετέχουν στο δίκτυο ΜΟΝΟ ένα  
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ &  ΜΟΝΟ ένα  Κέντρο 
Ξένων Γλωσσών 

 



3. Δεν θα μπορεί το Φροντιστήριο  να παρέχει 
υπηρεσίες του Κέντρου Ξένων Γλωσσών  και 
ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΑ  σε ανήλικους μαθητές  
 

4. Θα ρυθμιστεί πως θα γίνεται η Κατανομή  των 
μαθητών από απόσταση, που θα εγγράφονται στο 
Δίκτυο  
 

5. Θα καταγραφεί και θα ισχύει κώδικας 
δεοντολογίας για τα μέλη του Δικτύου 

 

6. Δέσμευση των εταίρων είναι η οργάνωση και 
λειτουργία του Δικτύου να είναι στο πλαίσιο 
Ποιότητας ISO:9000:2015 (απόκτηση Καλοκαίρι 
2016) 

 





1. Κοινή χρήση υπηρεσιών και προϊόντων  
για εξασφάλιση Οικονομιών Κλίμακας:  
Νομικός -  Φοροτεχνικός - Ασφαλιστικός Σύμβουλος , 
Σύμβουλος για πιστοποίηση ποιότητας, Μάρκετινγκ- 
Διαφήμιση – Εκτυπώσεις, Καθαρισμός , Προμήθειες , 
Τραπεζικά Προϊόντα, κ.λπ. 

  
 

2. Συνεργασία των μελών σε κοινές 
ενέργειες και δράσεις  που ενισχύουν, 
αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους και 
δίνουν ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα στις 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις : 
Εκπαίδευση συνεργατών και στελεχών, Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για απόκτηση Πιστοποιητικού Ποιότητας, Κοινές 
Εκδηλώσεις – Σεμινάρια μαθητών και γονέων, Υπηρεσίες 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κ.λπ. 
 



3. Ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλο το 
φάσμα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
και δραστηριοτήτων των εταιριών 
κορμού, για την προαγωγή των 
δραστηριοτήτων του Συνεργατικού 
Συνασπισμού στην οικονομία και την 
κοινωνία,    με την χρήση και των νέων 
τεχνολογιών  

Κύριο μέσο – εργαλείο είναι η 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα  

Πέραν των δυνατοτήτων του Δικτύου να γίνει 
αξιοποίηση  Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Πόρων   

 



4. Συνεργασία των μελών στη Δια Βίου   
Μάθηση  με αξιοποίηση ΕΣΠΑ, e-Learning 
και Εθνικών Προγραμμάτων    
 

  Προγράμματα Voucher , κ.λπ  
 

 Υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μελών του 
Δικτύου, (παιδαγωγικά, μαθησιακές δυσκολίες, 
διαχείριση τάξης, αποτελεσματικότητα – 
αυτοαξιολόγηση διδακτικού έργου κλπ). 

 



5. Προσέλκυση νέων μελών , με τα 
χαρακτηριστικά των 
επιχειρήσεων κορμού για 
δυναμική ανάπτυξη στην 
επικράτεια  

(από το Μάιο του 2016) 

 





    

 Γίνεται σε συνδυασμό: 
 

 σύγχρονης (ψηφιακή τάξη , ο καθηγητής σε 
συγκεκριμένο πρόγραμμα την εβδομάδα 
διδάσκει από απόσταση, 10-12 μαθητές)  

  ασύγχρονης εκπαίδευσης (αποστολή 
εκπαιδευτικού υλικού , 
χρονοπρογραμματισμό μαθήματος , τεστ – 
γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης , κλπ) 

 



 και φυσικής παρουσίας σε τάξη ή μέσω 
παράλληλης τηλεδιάσκεψης  των 
γεωγραφικά  απομακρυσμένων 
μαθητών  (άλλοι 10-12 μαθητές) 

Η φυσική παρουσία των παιδιών αυτών στα 
Φροντιστήρια  και στα Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών του Δικτύου θα γίνεται τα 
Σαββατοκύριακα (που οι δομές μας είναι άδειες) 

 

 



Διευκρίνηση:  
 

 Οι μαθητές της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΞΗΣ &  
ΠΑΡΟΥΣΙΑ  τα Σαββατοκύριακα  , ΘΑ 
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ή 
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ και θα 
πληρώνουν εκεί τα δίδακτρά τους, αφού 
το μέλος του Δικτύου πληρώνει τους 
καθηγητές και όλα τα έξοδα 
υλοποίησης της εκπαίδευσης. 

 

 



 Οι μαθητές της ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  &  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  τα 
Σαββατοκύριακα , ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ  τα  δίδακτρά τους στο 
Συνεργατικό Δίκτυο  

 

    Ειδικά για τους υπάρχοντες μαθητές των 
Φροντιστηρίων  η διδασκαλία μαθημάτων 
(μικρότερων τάξεων ) που δεν συνδέονται με 
τα πανελλαδικά εξεταζόμενα -υποβοήθησης 
για το σχολείο μπορούν να αντικατασταθούν 
με αυτό το σύστημα  και έτσι ο εκπαιδευτικός 
φορέας γίνεται πιο ανταγωνιστικός! 

 



Θα αναπτυχθεί εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως όλων 
των εκπαιδευτικών – διοικητικού 
προσωπικού  των Φροντιστηρίων και Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών  με στόχο, την  διαρκή και 
σύγχρονη εκπαίδευσή τους στα θέματα: 

 

i. επικοινωνία – προσέγγιση, 

ii.συνεργατικότητα – ομαδικότητα 

iii.ζητήματα συμπεριφοράς και δεοντολογίας 
στους χώρους εργασίας, κλπ. 

 







Το Συνεργατικό Δίκτυο στοχεύει στην ικανοποίηση 
βασικών αναγκών και απαιτήσεων μαθητών και 
ενηλίκων εκπαιδευόμενων  ΑμεΑ όπως:  
 

Διαπροσωπική επικοινωνία 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού e-Learning που πληροί 
τα κριτήρια καταλληλότητας 

Πρόσβαση στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στο 
εκπαιδευτικό υλικό, στις προβολές της αίθουσας 
διδασκαλίας καθώς και στις εξετάσεις που θα 
διεξάγονται στις κτηριακές εγκαταστάσεις των μελών 



Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω τα 
μέλη του Δικτύου θα προβούν στις 
απαραίτητες διαδικασίες:  
 

Επιπλέον Υποστηρικτικές Τεχνολογίες 
Πληροφορικής 

Υπηρεσίες Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και 
την τηλεκπαίδευση 

 Επιλογή χώρων εκπαίδευσης για τις δια 
ζώσης συναντήσεις  που θα έχουν τις 
απαραίτητες προδιαγραφές 
προσβασιμότητας 

 





Μέχρι το Νοέμβριο 2015: 
 

Υλοποίηση στο τομέα της διδασκαλίας, 
ενδεικτικών μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης 

 
Μέχρι τις 15/11/2015  θα παραδοθεί μέρος  των μαθημάτων 
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γεωμετρίας Α’ Λυκείου 

 

 Οι εταιρείες κορμού του Δικτύου θα έχουν 
προετοιμαστεί για την αδειοδότηση ένταξη 
τους στη ΔΙΑ Βίου Μάθηση 

 



Δεκέμβριος 2015: 
 

 Πιλοτική εφαρμογή και ολοκλήρωση των 
μαθημάτων Γεωμετρία- Αρχαία Α Λυκείου  

 

 Το Δίκτυο θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα 
για την επίτευξη στις εταιρείες κορμού  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣ και  ΚΟΙΝΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 



Μέχρι τον Ιανουάριο 2015 
ολοκληρώνονται τα μαθήματα : 

 

Α) Όσον αφορά τα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ για τους 
τομείς διδασκαλίας: 

 

 Ν. Γλώσσας και Μαθηματικών της Γ’ Γυμνασίου, με 
χρόνο παράδοσης έως την 29/1/2016 
 

 Άλγεβρας της Α’ Λυκείου , με χρόνο παράδοσης έως 
την 8/1/2016  
 

 Λατινικών από τη Β’ για την Γ’ Τάξη του Λυκείου, με 
χρόνο παράδοσης έως την 29/1/2016 

 



 

 Από την Β’ στη Γ’ Τάξη του Λυκείου, στα μαθήματα  
Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου  των Μαθηματικών, της 
Βιολογίας,  των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας και 
της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον, με χρόνο παράδοσης όλων έως την 
20/1/2016 

 

 



Β) Όσον αφορά τα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ στο τομέα της διδασκαλίας: 
 

 Προετοιμασίας ενηλίκων στα Αγγλικά για την 
απόκτηση των Πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 
FCE και CPE με χρόνο παράδοσης όλων των 
ανωτέρω υπηρεσιών έως τις 15/1/2016 
 

  Προετοιμασίας στα Αγγλικά, και ειδικότερα 1) 
Προφορικά για πρακτική εξάσκηση στον χειρισμό 
της γλώσσας και 2) Αγγλικά προετοιμασίας για 
μετάβαση σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού 
(TOEFL) μέχρι 29/1/2016 

 

 



Από Φεβρουάριο 2016 – Μάιο 
2016 θα αρχίσει: 

 
Α)Να λειτουργεί το Δίκτυο για τα μέλη κύριου 
κορμού και να έχουν έσοδα από τους «πελάτες» 
που θα προσεγγίσουν στο χώρο τους και 
 

Β) Το Συνεργατικό Δίκτυο να έχει έσοδα από 
τους μαθητές που θα πληρώνουν μέσω prepaid 
και θα παρακολουθούν μέσω e- learning και   
τηλεδιάσκεψης  

 



Γ) Παράλληλα θα ολοκληρωθούν  τα μαθήματα, 
βάση του χρονοδιαγράμματος των εταιρειών  
που έχουν αναλάβει να προσφέρουν 
εξωκεφαλαιακές εισφορές για την πλατφόρμα, 
που θα τρέχουν το επόμενο σχολικό έτος 2016-17. 

 
Συγκεκριμένα: 

 



Α) Όσον αφορά τα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ για τους 
τομείς διδασκαλίας:  

 

 Νεοελληνική Γλώσσα και Χημεία της Α’ Λυκείου , 
με χρόνο παράδοσης έως την 20/5/2016 
 

 Νεοελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικα της Β’ 
Λυκείου(κείμενα, γραμματική και συντακτικό), με 
χρόνο παράδοσης έως την 5/6/2016 
 

 Φυσική  Α΄ και Β΄ Λυκείου  Γενικής Παιδείας, με 
χρόνο παράδοσης έως την 6/5/2016 

 



 

 Μαθηματικά Προσανατολισμού της Β’ Λυκείου, 
με χρόνο παράδοσης έως την 20/4/2016  
 

 Άλγεβρα Γενικής της Β’ Λυκείου, με χρόνο 
παράδοσης έως την 20/4/2016 
 

 Αρχαία Ελληνικά,  Φυσική  και Χημείας  της Γ 
Γυμνασίου, με χρόνο παράδοσης έως την 20/7/2016 

 

 

 

 

 



Β) Όσον αφορά τα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
στο τομέα της διδασκαλίας:  

 

 Ιαπωνική Γλώσσα σε επίπεδο Ν5 
συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των 
μαθητών για την απόκτηση του αντίστοιχου 
διπλώματος, με χρόνο παράδοσης των ανωτέρω 
υπηρεσιών έως την 20/5/2016 
 

 Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας σε συμβατικές 
τάξεις κέντρων ξένων γλωσσών (Class A, B, C, D και 
Ε), και της προετοιμασίας για την απόκτηση των 
πιστοποιητικών γλωσσομάθειας FCE και CPE από 
τέλος Μαΐου έως αρχές Ιουλίου 2016 

 

 



Δ)Θα έχουν επιτευχθεί για τα μέλη του Δικτύου 
οι δύο πρώτοι στόχοι μας 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣ  &  ΚΟΙΝΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    και  

  

Ε)Θα έχουμε ενταχθεί στη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

 

ΣΤ) Ολοκληρώνεται η διαδικασία απόκτησης 
Πιστοποιητικού Ποιότητας (EN ISO 9001-
2008 ή Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433) 
από τα μέλη του δικτύου  

 



Ζ) Ολοκληρώνεται η διαδικασία απόκτησης 
Πιστοποιητικού Ποιότητας του 
Συνεργατικού Δικτύου «ΑΘΗΝΑ ΙΚΕ»  με 
EN ISO 9001-2008 

 

 

Από το Μάιο 2016:  
 

ξεκινάει με γεωγραφικά κριτήρια η ένταξη 
νέων μελών  και σύμφωνα με τους 
κανόνες ένταξης και  με τον Κανόνα 
Δεοντολογίας  



Από Οκτώβριο του 2016 έως 
Μάιο του 2017: 

 

Α)Βελτιώνεται το εκπαιδευτικό έργο, με βάση τα 
προβλήματα που θα προκύψουν στην 
εφαρμογή του  
 

Β)Ολοκληρώνονται τα μαθήματα για την 
Πλατφόρμα με πόρους του Δικτύου : 

 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ (Α’ – Β’ Γυμνασίου, Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού, 
Γ’ Λυκείου) 

 ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Κινέζικα, Ρώσικα, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά) 

  Δια Βίου Μάθηση 

 



Από Οκτώβριο 2016  
έως Μάιο 2017: 

 
Γ) Υλοποιούνται οι υπόλοιποι στόχοι 
(Ομογενείς , Ελληνικά  από απόσταση , 
Εκπαιδευτικός Τουρισμός, κλπ. ) 
 

Από Καλοκαίρι 2017:  

προχωράμε τις νέες ιδέες που θα 
έρχονται και όχι ΜΟΝΟ!  

 





Το σύνολο των παραγωγικών και διοικητικών 
δραστηριοτήτων της εταιρείας προβλέπεται να 
διαχωριστεί στα εξής τμήματα: 
 

 Διοίκηση 

 Διαχείριση Ποιότητας 

 Διεύθυνση Παραγωγής  

 Οικονομική Διεύθυνση 

 Διεύθυνση Πωλήσεων Marketing και 
Εξαγωγών 

 



Το τυπικό Οργανόγραμμα της νέας 

επιχείρησης ΑΘΗΝΑ ΙΚΕ παρουσιάζεται ως 

εξής: 

 

 





 Η στέγαση θα γίνει στο κτήριο του 
Επιμελητηρίου (Πανεπιστημίου 44) για 
λόγους διευκόλυνσης της ανάπτυξης 
συνεργειών 
 

 Έχει συνάψει σύμβαση με:  
1. Λογιστή   2. Δικηγόρο  για την πλήρη 
κάλυψη των λογιστικών αναγκών και την 
νομική προστασία του Δικτύου 



Οι ΔΑΠΑΝΕΣ στις οποίες έχει προβεί 
το Δίκτυο είναι: 

 

Αγορά Λογισμικού για τη λειτουργία 
της πλατφόρμας Διαδικτυακής 
Εκπαίδευσης 
 

Αγορά βασικού εξοπλισμού (έπιπλα, 
κλιματιστικά, Η/Υ , τηλέφωνα-φαξ, 
εκτυπωτές κλπ.) 

 



Δαπάνες Προβολής & Προώθησης 
(δημιουργία λογότυπου, κατασκευή νέου 
ιστότοπου,  σχεδιασμός & υλοποίηση 
ενεργειών Online Marketing) 

 

Δαπάνες Συμβουλευτικής Υποστήριξης, 
στις οποίες περιλαμβάνονται: 

•Εκπόνηση μελέτης marketing plan   

•Επιχειρηματικό σχέδιο  

•Σχέδιο Καινοτομίας  

 



 Η δραστηριότητα του Συνεργατικού Δικτύου θα 
στηρίζεται στην ύπαρξη της διαδικτυακής 
πύλης, μέσω της οποίας θα προσφέρονται οι 
υπηρεσίες 

 

 Μέσω αυτής οι επιχειρηματίες – εταίροι θα 
μπορούν : 

  



 να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
στους υφιστάμενους πελάτες τους, 

  να δημιουργήσουν συνεργασίες και να 
ενισχύσουν τις μελλοντικές επενδυτικές 
τους πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή και 
άλλων εταίρων  

  να προβούν στην ανάληψη και άλλων 
αντίστοιχων πρωτοβουλιών 

 



 

 Θα συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος 
στον κλάδο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

  

 Θα αναπτύξει τη συνεργατική καινοτομία 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ειδικά με 
την επέκταση του δικτύου που 
επιδιώκεται) ενισχύοντας έτσι μια νέα και 
βελτιωμένη αλυσίδα αξίας που προκύπτει 
από τη συνένωση δυνάμεων 

 



Για την τεκμηρίωση του σκοπού αυτού το 
Συνεργατικό Δίκτυο έχει συνάψει συνεργασίες : 

 Με το ΕΚΠΑ για την  «Υποστήριξη Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης  
 

 Με το Business School ‘‘NOVANCIA’’  του 
Παρισιού με σκοπό την εκπαίδευση και 
επιμόρφωση ατόμων στον τομέα της 
επιτυχημένης Ανάπτυξης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

 



 Το Γαλλικό Κολέγιο Id’EF που συμπράττει 
με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 
της Σορβόννης, με σκοπό την πιστοποίηση 
εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας (όλων των 
επιπέδων)  
 

 Με την TUV AUSTRIA HELLAS για την 
Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας του Συνεργατικού Δικτύου 



 Με την OECON GROUP που θα βοηθήσει στο 
συντονισμό των εταιρειών – φροντιστηρίων της 
Βορείου Ελλάδος, καθώς και στην εξ ‘αποστάσεως 
εκπαίδευση ενηλίκων, μέσω της ιδιόκτητης 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

 

 Με τη ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε. για τις εκτυπωτικές ανάγκες 
της υπό σύστασης επιχείρησης 
 

 

 



 Με τη LEVEL UP που θα αναλάβει τις 
ανάγκες καθαριότητα – συντήρησης 
των κτιριακών εγκαταστάσεων 

 

 Με την εταιρεία ΔΟΥΝΙΑΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ που θα αναλάβει τις ψηφιακές 
εκτυπώσεις των μελών του Δικτύου 




