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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης 

Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 
 

Κόστος συμμετοχής 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 600 ώρες φόρτου εργασίας και θα 
προσφέρεται κάθε χρόνο (από Φεβρουάριο έως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους). 
Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 600€, το οποίο 
θα εξοφλείται σε τρεις (3 δόσεις) σύμφωνα και με  τον ΠΙΝΑΚΑ 1: 

 

Πίνακας 1 

Σύνολο ενοτήτων 
προγράμματος 

Δόσεις Κατανομή δόσεων (σε €) ΣΥΝΟΛΟ (σε €) 

με την υποβολή της αίτησης Ιούνιος Νοέμβριος 

6 3 200 200 200 600 
 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2) 
 

Πίνακας 2 

Αριθμός λογαριασμού 310-00-2002-020935  

IBAN GR6401403100310002002020935 

Κωδικός έργου 4165.0006 

 
 

 
 

 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε 
ο  Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου 

 
Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων (εφάπαξ 
καταβολή, μέλη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, φοιτητές και άνεργοι). Ακολουθεί 
πίνακας (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3) με όλες τις προβλεπόμενες κατηγορίες εκπτώσεων, οι οποίες 
πιστοποιούνται με την αποστολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού.  

 
 

Πίνακας 3 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α/Α Κατηγορία % έκπτωσης Δικαιολογητικά 

1 Εφάπαξ καταβολή 15  

2 Άνεργοι 15 Έγκυρο δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ το οποίο 
προσκομίζεται στην έναρξη του προγράμματος 

3 Πολύτεκνοι/τρίτεκνοι 15 Βεβαίωση από Ανώτατη Συνομοσπονδία 
Πολυτέκνων Ελλάδος/οικεία Ένωση Πολυτέκνων-
Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την τριτεκνία 
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4 Φοιτητές/Σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ 15 Βεβαίωση οικείας γραμματείας ΑΕΙ/ΤΕΙ 

5 Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
κάτω των 10.000€ 

15 Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού 
σημειώματος 

 
Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε περισσότερες από µία 
κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για µία µόνο κατηγορία, π.χ. 
την κατηγορία µε την υψηλότερη έκπτωση, ή την κατηγορία την οποία ο ίδιος θα 
επιλέξει. 
 
Στην περίπτωση των εκπτωτικών κατηγοριών 2-5 (βλ. Πίνακας 3), το συνολικό κόστος του 
εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 510€, το οποίο θα εξοφλείται σε τρεις (3 
δόσεις) σύμφωνα και με  τον ΠΙΝΑΚΑ 4: 
 

Πίνακας 4 

Σύνολο ενοτήτων 
προγράμματος 

Δόσεις Κατανομή δόσεων (σε €) ΣΥΝΟΛΟ (σε €) 

με την υποβολή της αίτησης Ιούνιος Νοέμβριος 

6 3 200 160 150 510 

 
 


