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Χρήσιμες Οδηγίες για το Θερινό Σχολείο 2010 
 
 

Έναρξη-Εγγραφές 

Οι εγγραφές θα γίνουν τη Δευτέρα 5 Ιουλίου από τις 08:30-09:45. Παρακαλούμε για 
την έγκαιρη προσέλευσή σας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσετε να έρθετε κατά 
την τελετή έναρξης παρακαλούμε να σας ενημερώσετε. 

Κατά την άφιξη σας στο ΕΚΕΦΕ «Δ» να έχετε μαζί σας κάποιο αποδεικτικό στοιχείο 
ταυτότητας (Δελτίο Αστυνονικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης) 

Μπορείτε να έρθετε με αυτοκίνητο και να το παρκάρετε μέσα στο ΕΚΕΦΕ «Δ». Η 
διαδικασία εισόδου στην περίπτωση αυτή θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο.  
 
Διαλέξεις/Πιστοποιητικά Παρακολούθησης 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν σε όσους έχουν  
‐ Μέχρι 4 απουσίες σε διαλέξεις Γενικού Κύκλού (συμπεριλαμβάνονται και οι 

διαλέξεις της ημερίδας «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», και 
‐ Μέχρι 7 απουσίες σε διαλέξεις Ειδικού Κύκλου Ι ή ΙΙ και μέχρι 4 απουσίες σε 

διαλέξεις Ειδικού Κύκλου ΙΙΙ 

Μην ξεχνάτε να υπογράφατε στις σχετικές λίστες που θα υπάρχουν στα αμφιθέατρα 
που πραγματοποιούνται οι διαλέξεις. 

Μπορείτε ελεύθερα να παρακολουθήσετε διαλέξεις και από άλλους Κύκλους από 
αυτόν που ανήκετε (Θα πρέπει όμως να υπογράφετε στις αντίστοιχες λίστες – σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει το όνομά σας στη λίστα παρακαλούμε να το 
συμπληρώνετε στο τέλος της λίστας). 

Οι παρουσιάσεις των διαλέξεων (όσες δοθούν από τους ομιλητές) θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα του ΓΕ και θα είναι προσβασιμες στα μέλη της ιστοσελίδας. Θα 
χρειαστεί να κάνετε εγγραφη στην ιστοσελίδα. 

 
Εργαστήρια 

Τα εργαστήρια του Θερινού Σχολείου δεν είναι υποχρεωτικά. 

Θα σας σταλεί e-mail προκειμένου να δηλώσετε τα εργαστήρια που επιθυμείτε. 



 

Η δήλωση των εργαστηρίων θα γίνει μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου 
Εκπαίδευσης. Θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα για να έχετε 
πρόσβαση στην σελίδα που δηλώνονται τα εργαστήρια. 
 
Θα δοθεί προτεραιότητα στα εργαστήρια του Κύκλου που ανήκετε. 
 
 
Διάφορα 

Να έχετε απενεργοποιημένα τα κινητά σας κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. 

Δεν επιτρέπονται φαγητά, καφές, κάπνισμα, κτλ μέσα στις αίθουσες των διαλέξεων. 

 
Πρόσβαση στο ΕΚΕΦΕ «Δ» 

 
Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού, στα όρια του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής, 12χλμ. βόρεια από το κέντρο της Αθήνας. Οι 
εγκαταστάσεις του Κέντρου καταλαμβάνουν 600 στρέμματα πευκοδάσους. 
  
Με μετρό και λεωφορείο: Παίρνετε το μετρό, γραμμή 3 και κατεβαίνετε στον σταθμό 
"Νομισματοκοπείο". Εκεί επιβιβάζεστε στο λεωφορείο B5, 406 ή 407 (*) (έξοδος 
Κονδυλάκη) με κατεύθυνση προς την Αγία Παρασκευή, κατεβαίνετε στην 4η στάση Αγ. 
Παρασκευής και είστε λίγα μέτρα από την κύρια είσοδο του Κέντρου. 
 
(*) Κάθε Παρασκευή τα αστικά λεωφορεία δεν περνούν απο τη συγκεκριμένη στάση 
λόγω λαϊκής αγοράς. Θα πρέπει να αποβιβαστείτε στη στάση "4η Ν.Ζωής" και να 
περπατήσετε μέχρι την είσοδο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (~15 λεπτά) 
 
Με Προαστιακό και λεωφορείο: Παίρνετε τον προαστιακό (από το σταθμό 
"Νερατζιώτισσα") με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο. Αποβιβάζεστε στο σταθμό 
"Δουκίσσης Πλακεντίας", οπου έχει αφετηρία το λεωφορείο 407 (δείτε παραπάνω) 
 
Απο την Αττική Οδό με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, κατευθυνθείτε προς την 
ΕΞΟΔΟ 13 (Περιφερειακή Υμηττού). Για να έρθετε στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" 
βγαίνετε στην ΕΞΟΔΟ Υ3 (Χολαργός / Αγ.Παρασκευή). 
 
 
Πληροφορίες :  
κα Ι. Αποστόλου, κος Β. Χρυσαφιάδης 
ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Γραφείο Εκπαίδευσης,  
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως,  
15310 Αγία Παρασκευή, Τηλ: 210 650 3055, Fax: 210 651 0384  
e-mail: therino_sxoleio@edu.demokritos.gr, http://edu.demokritos.gr 


