
 

08/04/2019 
 

   Προσφορά προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου 
της Αγίας Παρασκευής. 
 

   Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTIME ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της 

κυρίας Γιαννοπούλου Ειρήνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου 

Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Αγίας Παρασκευής, προσφέρει: 
 

Α)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης ,  για  την  Αγγλική  Γλώσσα  για  το σχολικό        

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 880,00  ΕΥΡΩ  
 

Β)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης ,  για  την  Γαλλική  Γλώσσα  για  το σχολικό 

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 720,00  ΕΥΡΩ  
 

* Η υποτροφία ισχύει για μαθητές, οι οποίοι στο σχολικό έτος ‘19-’20 θα προαχθούν, τουλάχιστον   
στην Γ’ Δημοτικού. 

 

Γ)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης ,  για  την  Γερμανική  Γλώσσα για  το σχολικό 

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 837,00  ΕΥΡΩ  
 

* Η υποτροφία ισχύει για μαθητές, οι οποίοι στο σχολικό έτος ‘19-’20 θα προαχθούν, 
τουλάχιστον στην Γ’ Δημοτικού. 

 

** Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών EUROTIME , το επίπεδο των 
γνώσεων των υποψήφιων ,πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογηθεί. 

 

*Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για ατομικά μαθήματα. 
 

Η αξιοποίηση της προσφοράς ισχύει έως και τις 28/06/2019 

 
Η προσφορά μας ισχύει εφόσον το Φροντιστήριο έχει τη δυνατότητα να εντάξει τους 

υποψηφίους μαθητές του, σε τμήματα στα οποία η ηλικιακή διαφορά  θα είναι εκπαιδευτικά 
αποδεκτή. 

 
                                                                                 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Κ.Ξ.Γ. EUROTIME 
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30/11/2018 
 

   Προσφορά προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου 
της Αγίας Παρασκευής. 
 

   Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTIME ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της 

κυρίας Νικολούλια Τάνιας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Γονέων 

& Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου της Αγίας Παρασκευής, προσφέρει: 
 

Α)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης ,  για  την  Αγγλική  Γλώσσα  για  το σχολικό        

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 880,00  ΕΥΡΩ  
 

Β)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης ,  για  την  Γαλλική  Γλώσσα  για  το σχολικό 

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 720,00  ΕΥΡΩ  
 

* Η υποτροφία ισχύει για μαθητές, οι οποίοι στο σχολικό έτος ‘19-’20 θα προαχθούν, τουλάχιστον   
στην Γ’ Δημοτικού. 

 

Γ)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης ,  για  την  Γερμανική  Γλώσσα για  το σχολικό 

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 837,00  ΕΥΡΩ  
 

* Η υποτροφία ισχύει για μαθητές, οι οποίοι στο σχολικό έτος ‘19-’20 θα προαχθούν, 
τουλάχιστον στην Γ’ Δημοτικού. 

 

** Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών EUROTIME , το επίπεδο των 
γνώσεων των υποψήφιων ,πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογηθεί. 

 

*Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για ατομικά μαθήματα. 
 

Η αξιοποίηση της προσφοράς ισχύει έως και τις 08/06/2019 

 
Η προσφορά μας ισχύει εφόσον το Φροντιστήριο έχει τη δυνατότητα να εντάξει τους 

υποψηφίους μαθητές του, σε τμήματα στα οποία η ηλικιακή διαφορά  θα είναι εκπαιδευτικά 
αποδεκτή. 

 
                                                                                 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Κ.Ξ.Γ. EUROTIME 
 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 & ΕΙΡΗΝΗΣ     ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15341 
ΤΗΛ :  600.900.2                          Ε-mail:eurotime @ eurotime . gr 
            600.97.95                         http://www.eurotime.gr   

FAX :  600.97.95                                                                                                                                                                                    



 

 

18/02/2019 
 

   Προσφορά προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου 
της Αγίας Παρασκευής. 
 

   Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTIME ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της 

κυρίας Χατζιανδρέου Μαρίας, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου 

Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου της Αγίας Παρασκευής, προσφέρει: 
 

Α)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης,  για  την  Αγγλική  Γλώσσα  για  το σχολικό        

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 880,00  ΕΥΡΩ  
 

Β)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία» ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης,  για  τη  Γαλλική  Γλώσσα  για  το σχολικό έτος 

2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 720,00  ΕΥΡΩ  
 

* Η υποτροφία ισχύει για μαθητές, οι οποίοι στο σχολικό έτος ‘19-’20 θα έχουν προαχθεί, 
τουλάχιστον   στην Γ’ Δημοτικού. 

 

Γ)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία» ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης,  για  τη  Γερμανική  Γλώσσα για  το σχολικό 

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 837,00  ΕΥΡΩ  
 

* Η υποτροφία ισχύει για μαθητές, οι οποίοι στο σχολικό έτος ‘19-’20 θα έχουν προαχθεί, 
τουλάχιστον στην Γ’ Δημοτικού. 

 

** Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών EUROTIME, το επίπεδο των 
γνώσεων των υποψήφιων ,πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογηθεί. 

 

Η αξιοποίηση της προσφοράς ισχύει έως και τις 08/06/2019 

 
Η προσφορά μας ισχύει εφόσον το Φροντιστήριο έχει τη δυνατότητα να εντάξει τους 

υποψηφίους μαθητές του, σε τμήματα στα οποία η ηλικιακή διαφορά  θα είναι εκπαιδευτικά 
αποδεκτή. 

 
                                                                                 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Κ.Ξ.Γ. EUROTIME 
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18/02/2019 
 

   Προσφορά προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου 
της Αγίας Παρασκευής. 
 

   Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTIME ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της 

Κυρίας Μπιλιάνη Ελένης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Γονέων & 

Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου της Αγίας Παρασκευής, προσφέρει: 
 

Α)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης ,  για  την  Αγγλική  Γλώσσα  για  το σχολικό        

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 880,00  ΕΥΡΩ  
 

Β)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης ,  για  τη  Γαλλική  Γλώσσα  για  το σχολικό 

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 720,00  ΕΥΡΩ  
 

* Η υποτροφία ισχύει για μαθητές, οι οποίοι στο σχολικό έτος ‘19-’20 θα προαχθούν, τουλάχιστον   
στην Γ’ Δημοτικού. 

 

Γ)  ΜΙΑ (1) «υποτροφία», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης ,  για  τη Γερμανική  Γλώσσα για  το σχολικό 

έτος 2019-2020, ανεξαρτήτως επιπέδου. 
 

Προσφορά συνολικής αξίας, έως και 837,00  ΕΥΡΩ  
 

* Η υποτροφία ισχύει για μαθητές, οι οποίοι στο σχολικό έτος ‘19-’20 θα προαχθούν, 
τουλάχιστον στην Γ’ Δημοτικού. 

 

** Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών EUROTIME , το επίπεδο των 
γνώσεων των υποψήφιων, πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογηθεί. 

 

Η αξιοποίηση της προσφοράς ισχύει έως και τις 08/06/2019 

 
Η προσφορά μας ισχύει εφόσον το Φροντιστήριο έχει τη δυνατότητα να εντάξει τους 

υποψηφίους μαθητές του, σε τμήματα στα οποία η ηλικιακή διαφορά  θα είναι εκπαιδευτικά 
αποδεκτή. 

 
                                                                                 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Κ.Ξ.Γ. EUROTIME 
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18/02/2019 
 

   Προσφορά προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου της 
Αγίας Παρασκευής. 
 

   Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTIME ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της 

κυρίας Νικολούλιας Τάνιας,  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Γονέων 

& Κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου της Αγίας Παρασκευής, προσφέρει: 
 

      ΕΞΙ (6) «υποτροφίες», ΔΩΡΕΑΝ  φοίτησης,  για  την  Αγγλική  Γλώσσα.  

 
    Α) Οι τυχεροί της κλήρωσης που έχουν γεννηθεί το 2014, μπορούν να τις αξιοποιήσουν  
          έως και τις 08/06/19 και αφορούν το σχολικό έτος 2019-2020. 
       

 

    Β) Οι τυχεροί της κλήρωσης που έχουν γεννηθεί το 2015, μπορούν να τις αξιοποιήσουν  
          έως και τις 06/06/20 και αφορούν το σχολικό έτος 2020-2021. 
 
    Γ) Οι τυχεροί της κλήρωσης που έχουν γεννηθεί το 2016, μπορούν να τις αξιοποιήσουν  
          έως και τις 05/06/21 και αφορούν το σχολικό έτος 2021-2022. 
 
 
 

Προσφορά συνολικής αξίας  837,00  ΕΥΡΩ  
 

 
 

 
Η προσφορά μας ισχύει εφόσον το Φροντιστήριο έχει τη δυνατότητα να εντάξει τους 

υποψηφίους μαθητές του, σε τμήματα στα οποία η ηλικιακή διαφορά  θα είναι εκπαιδευτικά 
αποδεκτή. 

 
                                                                             
 
 

     ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Κ.Ξ.Γ. EUROTIME 
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