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Ιωάννινα, 11/06/14

Αγαπητοί σπουδαστές,

Θα  θέλαμε  να  σας  συγχαρούμε  για  την  απόφασή  σας  να
συμμετάσχετε στο «Θερινό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ελληνικής
Γλώσσας  για  Νέους  Απόδημους  Ηπειρώτες»  τον  Ιούλιο του
2014, το οποίο οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Παρακαλούμε  θερμά  να  διαβάσετε  τις  παρακάτω  χρήσιμες
πληροφορίες  σχετικά  με  το  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,  το  Διεθνές
Κέντρο  «Σταύρος  Νιάρχος»,  το  Πρόγραμμα  στο  οποίο  θα
συμμετάσχετε  και  την  πόλη  των  Ιωαννίνων.  Επιπροσθέτως,  σας
παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες που
σας  στέλνουμε  σχετικά  με  το  ταξίδι  σας  στα  Ιωάννινα  και  την
εγγραφή  σας  στο  Κέντρο  Διδασκαλίας  Ελληνικής  Γλώσσας  &
Πολιτισμού.

ΧΡΗΣΙΜΑ   SITES  :
HTTP://WWW.UOI.GR  

HTPP://DIKEPPEE.UOI.GR

HTTP://HELLENIC-CENTER.UOI.GR

HTTP://WWW.IOANNINA.INFO/INDEX.PHP?LANG_CODE=EN  

HTTP://IOANNINA.UOI.GR/INDEX_EN.HTML  

HTTP://WWW.ABOUT-IOANNINA.GR/  

1. TΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

Υποδομές/ Διάρθρωση υπηρεσιών:
To Διεθνές  Κέντρο  Ελληνικής  Παιδείας  –  Παράδοσης  &
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.)  «Σταύρος Νιάρχος»
κτίστηκε  με  δωρεά  του  Ιδρύματος  Σταύρος Νιάρχος,  ένα  διεθνή
φιλανθρωπικό  οργανισμό  που  στηρίζει  μη  κερδοσκοπικούς
οργανισμούς  σε  όλον  τον  κόσμο.  Το  ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.  «Σταύρος
Νιάρχος» ξεκίνησε την λειτουργία του στις 21 Φεβρουαρίου του
2005  και  αποτελείται  από  δύο  κτήρια:  το  Κτήριο  Διοίκησης-
Εκπαίδευσης και τον Ξενώνα.
Το Διεθνές Κέντρο περιλαμβάνει δύο Τμήματα:

 Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ελλάδα

tel.:+302651009132 &
+302651009153

fax: +302651009229, 
e-mail: langcntr@cc.uoi.gr

url: http://hellenic-center.uoi.gr

http://WWW.UOI.GR/
mailto:langcntr@cc.uoi.gr
http://www.about-ioannina.gr/
http://ioannina.uoi.gr/index_en.html
http://www.ioannina.info/index.php?lang_code=en
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τον Ιούλιο, από  Τρίτη, 1η Ιουλίου
2014  μέχρι  και  Παρασκευή,  25  Ιουλίου  2014,  στις
εγκαταστάσεις του Διεθνούς Κέντρου «Σταύρος Νιάρχος». 
Το Πρόγραμμα καλύπτει όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (αρχαρίων,
μεσαίων και προχωρημένων). Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε μέρα
από Δευτέρα μέχρι  και  Παρασκευή, από τις 09:00 π.μ.  μέχρι  τις
12:30 μ.μ., 4 ώρες/ημέρα.
Οι  σπουδαστές  υποχρεούνται  να  παρακολουθούν  καθημερινά  τα
μαθήματα  καθώς  επίσης  να  συμμετάσχουν  σε  όλες  τις
δραστηριότητες  του  Προγράμματος  (διαλέξεις,  εκπαιδευτικές
επισκέψεις  και  εκδρομές,  μαθήματα  ελληνικών  παραδοσιακών
χορών κ.ά.)

Σπουδαστική ταυτότητα:
Σε όλους τους σπουδαστές του Προγράμματος θα χορηγηθεί  paso
(δελτίο ειδικού εισιτηρίου) που θα τους επιτρέπει:

 Να έχουν μειωμένο εισιτήριο στις μετακινήσεις τους εντός
πόλης

 Να  έχουν  ελεύθερη  είσοδο  σε  αρχαιολογικούς  χώρους  και
μουσεία

 Να χρησιμοποιούν τους χώρους της Πανεπιστημιούπολης

3. ΔΙΑΜΟΝΗ

Όλοι  οι  σπουδαστές  θα  διαμείνουν  σε  ΔΙΚΛΙΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ
στον Ξενώνα «Σταύρος Νιάρχος», ο οποίος βρίσκεται δίπλα
από  το  κτήριο  όπου  θα  γίνονται  τα  μαθήματα  ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού. 
Όλα  τα  δωμάτια  είναι  εξοπλισμένα  με  τα  ακόλουθα:  μπάνιο,
σεντόνια,  πετσέτες,  κουβέρτες,  παπλώματα και  δωρεάν
πρόσβαση  στο  Internet.  Επίσης,  παρέχουμε  στους
φιλοξενούμενους δωρεάν πρόσβαση στο  Internet, καθαριότητα και
τεχνική υποστήριξη. 

Με την άφιξή σας θα απευθυνθείτε στο φύλακα, στο ισόγειο
του Κτηρίου Διοίκησης, ο οποίος θα σας δώσει το κλειδί του
δωματίου σας.

4. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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Οι σπουδαστές μπορούν να σιτίζονται δωρεάν με τρία γεύματα την
ημέρα,  στο  Φοιτητικό  Εστιατόριο  του  Πανεπιστημίου,  το  οποίο
βρίσκεται μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. 
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5. ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Την Τρίτη, 1η Ιουλίου 2014 στις 09:30 π.μ., το προσωπικό του
Κέντρου θα υποδεχτεί όλους τους σπουδαστές στο Διεθνές Κέντρο
«Σταύρος  Νιάρχος»,  (Κτήριο  Διοίκησης  &  Εκπαίδευσης/  ισόγειο/
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων). Αμέσως μετά την τελετή υποδοχής
θα σας δοθεί ένα κατατακτήριο τεστ προκειμένου να εξετάσουν οι
διδάσκοντες  το  επίπεδο  ελληνομάθειάς  σας  ώστε  να  ενταχθείτε
στο κατάλληλο τμήμα. Επίσης, θα προμηθευτείτε διδακτικό υλικό,
αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και ενημερωτικά φυλλάδια.

6. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή θα γίνει στα γραφεία της Διοίκησης την ίδια μέρα μετά
το τεστ κατάταξης.

Για τις εγγραφές είναι πολύ σημαντικό όλοι οι σπουδαστές
να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. δύο (2) φωτοτυπίες διαβατηρίου
2. τρεις (3) φωτογραφίες διαβατηρίου

3. φωτοτυπία της ιατρικής σας ασφάλισης (εάν έχετε)

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.  Από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας
στο  Σταθμό  Υπεραστικών  Λεωφορείων  «Κηφισός»  για
Ιωάννινα:

Από το αεροδρόμιο θα πάρετε το λεωφορείο με το νούμερο Χ93 που
θα σας αφήσει στο Σταθμό Λεωφορείων «Κηφισός» της Αθήνας από
όπου  θα  πάρετε  το  λεωφορείο  με  προορισμό  τα  Ιωάννινα.  Θα
αγοράσετε εισιτήριο από το Αεροδρόμιο που κοστίζει  5,00 €.  Το
λεωφορείο φεύγει περίπου κάθε 45 λεπτά. Η διαδρομή διαρκεί γύρω
στη μία ώρα.  Εναλλακτικά, μπορείτε να πάρετε  taxi έξω από το
Αεροδρόμιο για το Σταθμό των Υπεραστικών Λεωφορείων, που θα
σας κοστίσει περίπου 35,00 €.

Β.  Καθημερινά δρομολόγια από την Αθήνα για τα Ιωάννινα
με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ: 

Τα δρομολόγια από Αθήνα για Ιωάννινα είναι τα ακόλουθα: 06:30,
08:30, 11:00, 13:00, 15:30, 17:00, 21:30, 22:30.
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Παρακαλείστε να  τσεκάρετε  τα  δρομολόγια,  πριν  το  ταξίδι  σας,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http  ://  www  .  ktelioannina  .  gr  . 

Το  εισιτήριο κοστίζει  39,00 € και  το ταξίδι  διαρκεί  σχεδόν  6,5
ώρες. 

Γ.  Από  το  Διεθνές  Αεροδρόμιο  «Μακεδονία»  της
Θεσσαλονίκης στο Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ
Μακεδονία:

Από  το  αεροδρόμιο  θα  πάρετε  το  λεωφορείο  με  το  νούμερο  78
«ΚΤΕΛ -  Αεροδρόμιο»  και θα κατεβείτε στο Σταθμό Υπεραστικών
Λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία. Το κανονικό εισιτήριο για μία μόνο
χρήση  κοστίζει  0,80 €  ενώ  το  κανονικό  εισιτήριο  για  δύο
μετακινήσεις  εντός  90  λεπτών  κοστίζει  0,90 €.  Το  λεωφορείο
αναχωρεί περίπου κάθε 45 λεπτά και η διαδρομή διαρκεί σχεδόν μία
ώρα. 

Δ. Καθημερινά δρομολόγια με το Υπεραστικό Λεωφορείο από
τη Θεσσαλονίκη για τα Ιωάννινα: 

Τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Ιωάννινα είναι τα ακόλουθα:
08:00, 11:30, 14:00, 15:30, 18:30, 20:30.

Παρακαλείστε να  τσεκάρετε  τα  δρομολόγια,  πριν  το  ταξίδι  σας,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http  ://  www  .  ktelioannina  .  gr  . 

Το εισιτήριο κοστίζει  30,00 € και το ταξίδι διαρκεί γύρω στις 3
ώρες.

Έξω από το Αεροδρόμιο και το Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων
(ΚΤΕΛ) των Ιωαννίνων, υπάρχουν taxi. Το κόστος διαδρομής από το
Αεροδρόμιο προς το Πανεπιστήμιο ανέρχεται στα 15,00 € ενώ από
το ΚΤΕΛ προς το Πανεπιστήμιο το κόστος υπολογίζεται στα 10,00
€,  κατά τη διάρκεια της ημέρας και  13,00 € κατά τις βραδινές
ώρες.

Ε. Πτήσεις από Αθήνα προς Ιωάννινα: 

  Σχετικοί Σύνδεσμοι  

Aegean Airlines http://el.aegeanair.com
                                                                       26510 39131, 26510
26218
Κρατικός Αερολιμένας 
Ιωαννίνων 

http://www.hcaa-
eleng.gr/ioanina.htm
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                                         26510 83600, 26510 83602
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Πώς  θα  φτάσετε  στο  Διεθνές  Κέντρο  Ελληνικής  Παιδείας
Παράδοσης  &  Επαγγελματική  Εκπαίδευσης  «Σταύρος
Νιάρχος»

To Διεθνές  Κέντρο  Ελληνικής  Παιδείας  -  Παράδοσης  &
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.)  «Σταύρος Νιάρχος»,
βρίσκεται έξω από το χώρο της Πανεπιστημιούπολης, πριν από το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο.
Περίπου 500 μέτρα πριν την Πανεπιστημιούπολη (όπως έρχεστε από
την πόλη) θα πρέπει να στρίψετε δεξιά προς το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο. Στη μέση αυτής της διαδρομής, πριν φτάσετε στο
Νοσοκομείο  στο  δεξί  σας  χέρι,  θα  δείτε  μια  μεγάλη  μπλε
ταμπέλα που γράφει «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  –  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  &  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ‘’ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ’’».  Εκεί  θα πρέπει  να στρίψετε
δεξιά και στο βάθος θα δείτε δύο μεγάλα κτήρια με μπλε σκεπή και
μπλε  παράθυρα.  Το  πρώτο,  μπροστά,  είναι  το  κτήριο
Διοίκησης  &  Εκπαίδευσης  όπου  βρίσκεται  το  Κέντρο
Διδασκαλίας  Ελληνικής  Γλώσσας  &  Πολιτισμού  και  το
δεύτερο, πίσω, είναι ο Ξενώνας όπου θα διαμείνετε.

Μόλις  κανονίσετε  το  ταξίδι  σας  στην  Ελλάδα  είναι  πολύ
σημαντικό να μας στείλετε  e-mail για να μας ενημερώσετε
σχετικά με την ακριβή ημερομηνία της άφιξής σας, η οποία
θα πρέπει να είναι από την 29  η   Ιουνίου   και όχι νωρίτερα.

τηλ.: +30 26510 09153 (Ιωάννα Ντούβλη)
fax:   +30 26510 09229
e-mail: intouvli@cc.uoi.gr

Ελπίζουμε οι παραπάνω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή
διευκρίνιση. 

Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι!

Με εκτίμηση,

Ιωάννα Ντούβλη

Από τη Γραμματεία του
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