
 
 

ΕΝΑΡΞΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ  2017–’18,   ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
INTERMEDIATE 

Εκπτώσεις έως και 30% 
 

Η Σχολή χρειάζεται να έχει όσο πιο έγκαιρα μπορεί τη λίστα με τους εγγεγραμμένους σπουδαστές του INTERMEDIATE,  
ώστε να γνωρίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων, ανά τάξη. 

Βάσει αυτού του αριθμού, θα προσδιορισθούν, οι ώρες, οι αίθουσες, ο εξοπλισμός και οι διδάσκοντες καθηγητές. 
Δηλαδή θα υπάρχουν, έγκαιρα, τα προγράμματα σπουδών, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τους σπουδαστές.  

 
Η Σχολή προσφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση εκπτώσεις – 30% επί των διδάκτρων επιβραβεύοντας με την μέγιστη έκπτωση 

του 30% τις  εγγραφές που γίνονται έως και τις 10 Απριλίου. 
Ακολούθως, σε κάθε επόμενο  μήνα μειώνεται η προσφερόμενη έκπτωση. 

 
Όπως εμφανίζεται κατωτέρω, ο Σπουδαστής έχει για την πραγματοποίηση της εγγραφής του, 2 επιλογές. 

• Η πρώτη είναι να προεξοφλήσει, λαμβάνοντας έκπτωση 30%, 25% ή 20%.  
• Η δεύτερη είναι να διακανονίσει σε μηνιαίες δόσεις με μικρή προκαταβολή, λαμβάνοντας έκπτωση 14%, 9,5%, 5% . 

Τα δίδακτρα  αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και είναι ανάλογα με το μήνα  εγγραφής, εφόσον διαφοροποιείται η 
προσφερόμενη έκπτωση, όσο η εγγραφή απομακρύνεται από την 10η Απριλίου. 

 

     INTERMEDIATE  (1.140 €)  
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ       ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Έως 10 Απριλίου  –30%  798 €    Έως 10 Απριλίου  100 € + 11 x 75 € (925 €) 
Έως 10 Μαΐου - –25%  855 €    Έως 10 Μαΐου  100 € + 11 x 80 € (980 €) 
Έως 10 Ιουνίου –20%  912 €    Έως 10 Ιουνίου  100 € + 11 x 85 € (1.035 €) 
Από 11/6  έως… –15%  969 €    Από 11/6  έως…               12 x 95 € (1.140 €) 
 
 

                 INTERMEDIATE με  προσθήκη ενός εργαστηρίου.   

              Επιλογή από:  Αγιογραφία, Κεραμική, Γλυπτική, Προσωπογραφία, Κόσμημα,  
               Δημιουργική Γραφή  (1.380 €) 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ       ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Έως 10 Απριλίου  –30%    966 €    Έως 10 Απριλίου  100 € + 11 x 100 € (1.200 €) 
Έως 10 Μαΐου - –25%  1035 €    Έως 10 Μαΐου  100 € + 11 x 105 € (1.255 €) 
Έως 10 Ιουνίου –20%  1104 €    Έως 10 Ιουνίου  100 € + 11 x 110 € (1.310 €) 
Από 11/6  έως… –15%  1173 €    Από 11/6  έως…               12 x 115 € (1.380 €) 
 
 


