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ΖΩΝΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 
H Ζώνη Εμπλουτισμού των Εκπαιδευτηρίων Δούκα προσφέρει στους μαθητές, μετά τη λήξη του 

βασικού προγράμματος, μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων μέσα σε ένα οικείο, σύγχρονο και ασφαλές 

περιβάλλον, καλύπτοντας όλα τα ενδιαφέροντά τους. Παράλληλα, παρέχει λύσεις στους γονείς για 

όλες τις ανάγκες των παιδιών τους. 

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών, από Νηπιαγωγείο μέχρι Λύκειο. 

Η Ζώνη Εμπλουτισμού καλύπτει τις εξής περιόδους:

• Απογεύματα: από τη λήξη του βασικού εκπαιδευτικού μας προγράμματος μέχρι τις 4:00 μ.μ.

• Σάββατα: Εκδρομές Περιπέτειας και εξορμήσεις για χειμερινό σκι

• Καλοκαίρι: Summer Camp από τη λήξη του σχολικού έτους και για 4 εβδομάδες

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το κουδούνι μπορεί να χτύπησε, η «δράση» όμως συνεχίζεται!

Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, τα απογεύματα έχουν Fun, Sports, Arts, Foreign Languages, Homework, 

Technology, κλπ.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τις δραστηριότητες που προσφέρουμε καθημερινά 

στο Απογευματινό Πρόγραμμα της Ζώνης Εμπλουτισμού, από το τέλος του βασικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος και μέχρι τις 4 μ.μ.
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Στο πλαίσιο του Απογευματινού Προγράμματος της Ζώνης Εμπλουτισμού του Νηπιαγωγείου 

παρέχεται μεσημεριανό φαγητό. 

Το εβδομαδιαίο μενού καταρτίζεται σε συνεργασία με διατροφολόγο, έτσι ώστε τα γεύματα 

να είναι κατάλληλα για τη νηπιακή ηλικία, να υπάρχει ποικιλία και κυρίως, να είναι υγιεινά 

και άριστης ποιότητας.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Για όσα παιδιά το επιθυμούν, μπορούν να γευματίζουν στο εστιατόριο του σχολείου 

σύμφωνα με το μενού που έχουμε καταρτίσει σε συνεργασία με διατροφολόγο 

και που βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή.
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ



6

ΛΥΚΕΙΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΝΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προϋποθέσεις για την εγγραφή είναι:

 1. Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή) 
 2. Εξόφληση της δραστηριότητας ή κατάθεση προκαταβολής (για ετήσια δραστηριότητα 100€ και για μηνιαία 40€)

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή, πρέπει απαραιτήτως να έχει υποβληθεί η Δήλωση Συμμετοχής και να έχει γίνει κατάθεση της 
προκαταβολής ή του συνολικού ποσού τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του προγράμματος. 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 • με προσωπική ή τραπεζική επιταγή     
 • με πιστωτική κάρτα (εκτός από American Express & Diners) και 
 • με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό των Εκπαιδευτηρίων μας, όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο 
  του παιδιού στην αιτιολογία της κατάθεσης και η ένδειξη «ΖΕ».
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Τράπεζα Πειραιώς
Κατάθεση: 5013047299414
IBAN: GR54 0172 0130 0050 1304 7299 414

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Κατάθεση: 61420012504
IBAN: GR62 01106140000061420012504

ALPHA BANK
Κατάθεση: 146002320001110
IBAN: GR7601401460146002320001110

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η εξόφληση των προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με την πολιτική εξόφλησης διδάκτρων του Σχολείου, εκτός του Αθλητικού 
Απογεύματος του ΑΣΕΔ, του οποίου το κόστος και οι εκπτώσεις θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο. 

2. Εκπτώσεις ισχύουν μόνο στο ετήσιο κόστος δραστηριοτήτων και ακολουθούν τις αντίστοιχες εκπτώσεις των διδάκτρων του 
Σχολείου (% εφάπαξ εξόφλησης, εκπτώσεις αδελφών, αποφοίτων κλπ.). Έτσι λοιπόν, η έκπτωση για την εγγραφή 2, 3 ή 4 
παιδιών στη Ζώνη Εμπλουτισμού είναι η αντίστοιχη των διδάκτρων. Εξαίρεση αποτελεί το Αθλητικό Απόγευμα του ΑΣΕΔ, οι 
εκπτώσεις του οποίου θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο. 

3. Σε περίπτωση διακοπής μίας ετήσιας δραστηριότητας, η χρέωση υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο κόστος της. 

4. Η αγορά ετήσιας συμμετοχής μπορεί να γίνει μέχρι τον 1ο μήνα λειτουργίας της δραστηριότητας. Κατόπιν, ισχύει μόνο η 
δυνατότητα αγοράς μηνιαίας συμμετοχής. Εξαίρεση αποτελεί το Αθλητικό Απόγευμα του ΑΣΕΔ.

5. Η ανανέωση της μηνιαίας συμμετοχής γίνεται αυτόματα κάθε μήνα, εκτός εάν δηλωθεί η διακοπή της έως την 20ή του 
προηγούμενου μήνα, μόνο με e-mail στη Γραμματεία Ζώνης Εμπλουτισμού (ze@doukas.gr). Εξαίρεση αποτελεί το Αθλητικό 
Απόγευμα ΑΣΕΔ.

6. Η διακοπή της μηνιαίας συμμετοχής γίνεται μόνο με e-mail στη Γραμματεία Ζώνης Εμπλουτισμού (ze@doukas.gr), έως την 
20ή του προηγούμενου μήνα, προκειμένου να μην γίνει αυτόματα η χρέωση του επόμενου. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διακοπή αθλήματος του Αθλητικού Απογεύματος ΑΣΕΔ πρέπει να γίνεται μόνο με e-mail στη Γραμματεία ΑΣΕΔ 
(ased@doukas.gr) μέχρι την 20ή του προηγούμενου μήνα προκειμένου να μη γίνει αυτόματα η χρέωση του επόμενου. 

7. Η μηνιαία συμμετοχή διαρκεί από την 1η έως το τέλος κάθε μήνα. 

8. Η εγγραφή σε ενδιάμεση ημερομηνία επιβαρύνεται με το συνολικό μηνιαίο κόστος της. 

9. Το κόστος στη Μουσική αφορά στη διδασκαλία ενός μουσικού οργάνου. Επίσης, εάν το παιδί σας λάβει μέρος στις εξετάσεις 
πιστοποίησης των Associated Board of Royal Schools of Music, Rock School και RGT, τον Ιούνιο, θα παραταθεί η διάρκεια 
των μαθημάτων κατά ένα μήνα, συνεπώς, και η χρέωση. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Δοκιμαστικό μάθημα για επιλογή δραστηριότητας μπορεί να γίνει μόνο την 1η εβδομάδα λειτουργίας του προγράμματος και 
όχι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

2. Η αλλαγή δραστηριότητας γίνεται μόνο με e-mail στη Γραμματεία της Ζώνης Εμπλουτισμού (ze@doukas.gr) έως την 20ή του 
προηγούμενου μήνα και θα ισχύει από τον επόμενο. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αλλαγή αθλήματος του Αθλητικού Απογεύματος γίνεται μόνο με e-mail στη Γραμματεία του ΑΣΕΔ (ased@
doukas.gr) έως την 20ή του προηγούμενου μήνα. 

3. Για να λειτουργήσει ένα τμήμα πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών. Σε περίπτωση που δεν 
συμπληρωθεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων, θα ενημερώνεστε προκειμένου να προβείτε σε αλλαγή της επιλογής σας. Το 
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που του τμήμα έχει συμπληρωθεί. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία Ζώνης Εμπλουτισμού: κ. Μιρέλλα Μακρίδη • 210 6186128 • ze@doukas.gr
Γραμματεία ΑΣΕΔ – Αθλητικό Απόγευμα: κ. Αγγελική Καρποντίνη • 210 6186056 • ased@doukas.gr 
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 
Πρόκειται για σειρά δραστηριοτήτων με σκοπό τη γνωριμία των μαθητών με αθλήματα και χόμπι που 

γίνονται κάθε Σάββατο, έξω από τις σχολικές εγκαταστάσεις και κοντά στη φύση: ιππασία, ιστιοπλοΐα, 

mountain bike, δενδροαναρρίχηση, πεζοπορία, καρτ, νεροτσουλήθρες κλπ. Τα παιδιά έχουν την 

ευκαιρία να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να ενισχύουν πολύπλευρα την προσωπικότητά τους.

Το χειμώνα (Ιανουάριος – Μάρτιος) οργανώνονται χειμερινές εξορμήσεις στα χιονοδρομικά κέντρα 

Παρνασσού και Καλαβρύτων με μαθήματα σκι ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο γνώσεων του 

κάθε παιδιού.

SUMMER CAMP
Το Summer Camp ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού έτους και έχει διάρκεια 4 εβδομάδων. 

Απευθύνεται σε παιδιά 3 έως 17 ετών και περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ανά 

ηλικιακή ζώνη. Οι δραστηριότητες του Summer Camp πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των 

Εκπαιδευτηρίων Δούκα, του Αθλητικού Κέντρου Δαΐς καθώς και σε άλλους προορισμούς. Τα παιδιά 

απασχολούνται δημιουργικά καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Παρέχεται πρωινό 

και μεσημεριανό φαγητό. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



10

Δήλωση Συμμετοχής - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Παρακαλούμε συμπληρώστε με Χ στα λευκά κουτιά. 
Τα γκρι κουτιά δηλώνουν μη διαθέσιμες δραστηριότητες τις αντίστοιχες ημέρες.

Οι χρεώσεις αφορούν σε μία δραστηριότητα για μία ημέρα την εβδομάδα, είτε μηνιαία, είτε ετησίως.
Το συνολικό κόστος υπολογίζεται αθροιστικά για κάθε επιπλέον ημέρα.
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Δήλωση Συμμετοχής - ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Παρακαλούμε συμπληρώστε με Χ στα λευκά κουτιά. 
Τα γκρι κουτιά δηλώνουν μη διαθέσιμες δραστηριότητες τις αντίστοιχες ημέρες.

Οι χρεώσεις αφορούν σε μία δραστηριότητα για μία ημέρα την εβδομάδα, είτε μηνιαία, είτε ετησίως.
Το συνολικό κόστος υπολογίζεται αθροιστικά για κάθε επιπλέον ημέρα.
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Δήλωση Συμμετοχής - ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Παρακαλούμε συμπληρώστε με Χ στα λευκά κουτιά. 
Τα γκρι κουτιά δηλώνουν μη διαθέσιμες δραστηριότητες τις αντίστοιχες ημέρες.

Οι χρεώσεις αφορούν σε μία δραστηριότητα για μία ημέρα την εβδομάδα, είτε μηνιαία, είτε ετησίως.
Το συνολικό κόστος υπολογίζεται αθροιστικά για κάθε επιπλέον ημέρα.
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Δήλωση Συμμετοχής - ΛΥΚΕΙΟ
Παρακαλούμε συμπληρώστε με Χ στα λευκά κουτιά. 
Τα γκρι κουτιά δηλώνουν μη διαθέσιμες δραστηριότητες τις αντίστοιχες ημέρες.

Οι χρεώσεις αφορούν σε μία δραστηριότητα για μία ημέρα την εβδομάδα, είτε μηνιαία, είτε ετησίως.
Το συνολικό κόστος υπολογίζεται αθροιστικά για κάθε επιπλέον ημέρα.

Πληροφορίες για τη Ζώνη Εμπλουτισμού
Γραμματεία Ζώνης Εμπλουτισμού • 210 6186128 • ze@doukas.gr

Πληροφορίες για το Αθλητικό Απόγευμα
Γραμματεία ΑΣΕΔ • 210 6186056 • ased@doukas.gr




