
 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ  ΜΕΙΩΣΗΣ 
 
Η Σχολή υιοθετεί σταδιακά, σε μερικά προγράμματα, τη μέθοδο κλιμακωτής μείωσης 
των διδάκτρων, για τα τμήματα: 
ΒΑSIC LEVEL,   INTERMEDIATE LEVEL. 
Με αυτόν τον τρόπο, παρέχονται οικονομικά κίνητρα στο σπουδαστή για να 
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμά του. 
 

 • Όσοι εγγραφούν από Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και μέχρι Σάββατο 16/9, θα 
είναι, κάτω από το ΚΛΙΜΑΚΩΤΌ πρόγραμμα, όπου τα δίδακτρα θα μειώνονται 
5€, κάθε μήνα. 
Η λήξη του προγράμματος, είναι στις 31 Αυγούστου, 2018. 
 

• Όσοι εγγραφούν από Δευτέρα 18/9 και μετά, θα είναι, κάτω από το 
ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ πρόγραμμα, όπου τα δίδακτρα θα μειώνονται  κατά  
5 €, σε κάθε δεύτερο μήνα. 

 Η λήξη του προγράμματος, είναι στις 31 Αυγούστου, 2018.
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Το πρόγραμμα θα εξακολουθεί να ισχύει εφόσον δεν θα υπάρχει ενδιάμεση 
διακοπή. 

• Όλες οι πληρωμές διδάκτρων θα πρέπει να γίνονται ανελλιπώς κάθε μήνα,  
έως την 10 του μήνα. 

• Εάν δεν καταβληθεί μία δόση έως την 10 του μήνα, το σύστημα επανέρχεται 
αυτόματα στην αρχική καταβολή. 

• Αν ο σπουδαστής χρειάζεται να λείψει για ένα χρονικό διάστημα, και επιθυμεί 
να συνεχίσει, θα πρέπει να έχει καταβάλει τα δίδακτρα έως τη 10η του μήνα, 
ακόμα και αν δεν κατορθώσει να προσέλθει, ώστε να διατηρηθεί η 
κλιμακούμενη μείωση. 

• Αν υπάρξει επείγουσα ανάγκη διακοπής και ο σπουδαστής υποχρεωθεί να 
σταματήσει, τότε μετά την επάνοδό του, θα πρέπει ν’αρχίσει και πάλι το 
πρόγραμμα καταβολών από το  αρχικό ποσό. 
 
Το πρόγραμμα πληρωμών, ελέγχεται ηλεκτρονικά. 



 
Τα προγράμματα που έχουν επιλεγεί, θα λειτουργήσουν εφέτος με αυτό το πιλοτικό 
σύστημα και τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν μετά το τη 12μηνη λήξη του 
προγράμματος, δηλαδή μετά τη 31η Αυγούστου. 
 
Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει, τόσο το κλιμακωτό πρόγραμμα ή τη σταθερή 
καταβολή διδάκτρων. 
 
Εάν υπάρχουν εγγεγραμμένοι με ειδικές τιμές λόγω διαφόρων αιτίων, παύουν να 
ισχύουν την 31 Αυγούστου 2017.  
Όλα τα δίδακτρα  θα ακολουθούν τις τιμές που είναι ανηρτημένες στο SITE και είναι 
σχολαστικά προσεγμένες, ώστε να καλύπτουν το ολοήμερο και συγχρόνως υψηλό 
επίπεδο διδασκαλίας και εκ παραλλήλου να ανταποκρίνονται στη σημερινή 
οικονομική κατάσταση. 
 
Όλοι οι σπουδαστές της Σχολής θα έχουν μια ΝΕΑ ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, από τη 
Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου. 

 
ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ  

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Να διευκρινισθεί, ότι από εφέτος, το ΒASIC & το INTERMEDIATE Level, θα διδάσκονται 
μόνο στο κτίριο της Θέμιδος 9.  
Μόνο η μελέτη στο Γυμνό θα γίνεται στο κτίριο  Θέμιδος 19 (μόνο για Intermediate 
Level). 
 
Οι σπουδαστές του ΙΝΤERMEDIATE παρακολουθούν υποχρεωτικά, τη θεωρία σχεδίου 
και χρώματος (Δευτέρα πρωί ή Παρασκευή βράδυ). 
Αν δεν το επιθυμούν, εγγράφονται στο BASIC LEVEL. 
 
 
Ευχόμαστε στους σπουδαστές μια καλή και δημιουργική πορεία! 


