
Μήπως δεν είμαστε τόσο μακριά σας; 

Διαδικτυακά
Τμήματα

Διαδικτυακά Τμήματα
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

για όλη την Ελλάδα
από το μεγαλύτερο Θεωρητικό 

Φροντιστήριο της Ελλάδας



• Υπερσύχρονη Εκπαιδευτική πλατφόρμα!

• Ο Μαθητής συμμετέχει σε όλες τις Εκπαιδευτικές 
Διαδικασίες και έχει στη διάθεση του όλα  
τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία στο σπίτι του!

• Ελέγχεται και παρακολουθείται 
Στηρίζεται και βοηθείται
Διδάσκεται και επικοινωνεί 

ακριβώς όπως ο Συμμαθητής του στα δια ζώσης Τμήματα!

• Αντιμετωπίζεται ως ισότιμο μέλος της οικογένειας  
του μεγαλύτερου Θεωρητικού Φροντιστηρίου  
στην Ελλάδα που λειτουργεί από το 1980!

Τώρα η απόσταση ΔΕΝ είναι εμπόδιο!!!

Διαδικτυακά
Τμήματα



1980 - 2020 40 χρόνια

Γιατί
στα  Διαδικτυακά Τμήματα

• Σε διδάσκουν οι ίδιοι Καθηγητές του Εκπαιδευτηρίου μας!

• Ακολουθείς τα ίδια Προγράμματα Σπουδών!

• Χρησιμοποιείς τα ίδια βιβλία!  
Αποστέλλονται με Courier και δεν χρεώνονται

19 βιβλία στην Α΄ Λυκείου - Σελίδες 4533
14 βιβλία στην Β’ Λυκείου - Σελίδες 3978
19 βιβλία στην Γ΄ Λυκείου - Σελίδες 4485
Γράφεις τα ίδια 3ωρα Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα  
σε πραγματικό χρόνο!

• Σου επιστρέφονται τα γραπτά σου ηλεκτρονικά, πλήρως 
διορθωμένα και σχολιασμένα!  
Στην Έκθεση διορθωμένα από δύο Διορθωτές - Καθηγητές!

• Βλέπεις τον καθηγητή σου και τους συμμαθητές σου  
την ώρα του μαθήματος!

• Εξετάζεσαι, απαντάς, ερωτάς, σηκώνεις χέρι, ακούς  
τις απορίες όλης της τάξης!

• Σε καλεί σε Προσωπικές Συνεντεύξεις για απολογισμό  
ο Υπεύθυνος Τάξης!

• Απευθύνεσαι στο Σύμβουλο κάθε μαθήματος,  
όταν χρειαστεί!

ΜΑΘΗΤΕΣ

της



• Συμμετέχεις στους Διαγωνισμούς Υποτροφιών Α΄ και Β΄ Λυκείου!

• Ζητάς και σου προσφέρουμε επιπλέον βοήθεια με ασκήσεις ή 
ιδιαίτερο μάθημα, εάν και όταν αισθανθείς την ανάγκη!

• Έχεις πρόσβαση στην Τράπεζα Θεμάτων του Εκπαιδευτηρίου μας 
με πλήθος Ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας!

• Έχεις τον Σύμβουλό σου για να σε βοηθήσει στο Ατομικό 
Πρόγραμμα της Μελέτης σου και Οργάνωσης του Χρόνου σου!

• Έχεις τον Σύμβουλο σου για προσωπική συνάντηση ενημέρωσης 
για Σχολές - Επαγγέλματα!

• Έχεις, εκτός των ατομικών, και αναλυτικά Προγράμματα 
Επαναλήψεων 3 φορές το χρόνο με ημερήσια κατανομή ύλης  
και οδηγίες!

• Μπορείς να εξετάζεσαι προφορικά σε πραγματικό χρόνο,  
εάν πρόκειται να δώσεις Πανελλαδικές προφορικά!

• Βλέπεις σε ολόκληρη την οθόνη σου τον Ηλεκτρονικό πίνακα 
υψηλής ευκρίνειας!

• Βλέπεις να εμφανίζονται σε ολόκληρη την οθόνη σου χάρτες, 
εικόνες, βίντεο, παρουσιάσεις Power Point, κείμενα και κάθε 
είδους βοηθητικό Εκπαιδευτικό υλικό!

• Παρακολουθείς τα 2 Σεμινάρια - Συνέδρια Ενημέρωσης για 
Σχολές και Επαγγέλματα!

• Παρακολουθείς το Σεμινάριο Οργάνωσης Χρόνου και 
Προγράμματος Διαβάσματος!

• Παρακολουθείς το Σεμινάριο Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού!

• Θα ελεγχθεί το Μηχανογραφικό σου σε Ατομική Συνέντευξη  
με ειδικό Σύμβουλο!

Τελικά είμαστε πολύ πιο κοντά από όσο νομίζατε!



Διαδικτυακά
Τμήματα

• Ενημερώνεστε προσωπικά και χωριστά από κάθε καθηγητή  
και από τον Υπεύθυνο Τάξης για την πρόοδο του παιδιού σας 
στις τακτικές Ενημερώσεις.

• Έχετε δυνατότητα να ζητήσετε έκτακτη ενημέρωση όποτε  
το κρίνετε αναγκαίο.

• Συμμετέχετε στις Εκδηλώσεις Υποδοχής και Ενημέρωσης  
στην αρχή κάθε Εκπαιδευτικού Έτους. (Διαδικτυακά ή δια ζώσης)

• Μπορείτε φυσικά να παρακολουθήσετε όλα τα Σεμινάρια και 
τις Εκδηλώσεις μας μαζί με το παιδί σας και να παρευρεθείτε 
στην Ατομική Συνέντευξη ελέγχου και συμπλήρωσης 
Μηχανογραφικού.  

• Κάνετε όλες τις οικονομικές συναλλαγές με το Εκπαιδευτήριο 
ηλεκτρονικά, και μέσω τραπέζης και μέσω πιστωτικών καρτών. 

• Είστε ασφαλισμένοι στην                      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  
για την απευκταία περίπτωση ατυχήματος, που επιφέρει 
αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών σας υποχρεώσεων.

ΓΟΝΕΙΣ

Το παιδί σας είναι στα χέρια του μεγαλύτερου Θεωρητικού 
Εκπαιδευτηρίου της Ελλάδας, που λειτουργεί από το 1980!!!

Με   642 μαθητές με Μόρια Νομικής

        161 Πρωτεύσαντες με σειρά εισαγωγής 1ος έως 10ος

        120 Αριστεύσαντες με σειρά εισαγωγής 11ος έως 20ος

και  12.500 Επιτυχόντες από την ίδρυση του!!

Μόνο 
  τα τελευταία 
    8 χρόνια!!!



ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ:  A΄ Όθωνος 2  Β΄ Όθωνος 5  Γ΄ Κονδύλη 2
Μαρούσι Πλατεία Ηλεκτρικού Σταθμού
τηλ.: 210 8064630, 210 6120125, 6978 110702, fax: 210 8023974
e-mail: info@ekpedefsitheoritiko.gr
www.ekpedefsitheoritiko.gr

1980 - 2020 40 χρόνια

Το Εκπαιδευτήριό μας  
είναι το πρώτο στην Αττική  
και το τρίτο στην Ελλάδα  
που Αδειοδοτήθηκε σύμφωνα  
με τους Νέους Κανονισμούς  
του Υπουργείου Παιδείας  
και του ΕΟΠΠΕΠ  
καθώς και του ΥΠΕΧΩΔΕ  
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Tα κτήριά μας Ενισχύθηκαν  
Σεισμικά - Στατικά
και Αναβαθμίστηκαν Ενεργειακά
το καλοκαίρι του 2014
σύμφωνα με τις τελευταίες 
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ
του Υπουργείου Παιδείας
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.


