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ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

& ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
 
Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος  χωρίς έκπτωση, 
διαμορφώνεται στα 600 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της 
Alpha Bank σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή 
τιμολόγιο (σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου παρακαλούμε να 
μας αποστείλετε στο e-mail learning@uth.gr τα στοιχεία τιμολόγησης την ίδια 
ημέρα με την καταβολή του ποσού στην τράπεζα) (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2) 
 

Πίνακας 2 

Αριθμός λογαριασμού 310-00-2002-020935  
IBAN GR6401403100310002002020935 

 
Κωδικός έργου 

 
4165.0107 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε στην 
αιτιολογία του καταθέτη ο  Κωδικός έργου καθώς και το επίθετο του 
καταρτιζόμενου 

 

 

Εκπτωτική πολιτική  
 

Προσφέρεται έκπτωση σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων (έγκαιρη εγγραφή, 
εφάπαξ καταβολή, μέλη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, ανέργους,  ΑμεΑ, 
αποφοίτους  και εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κ.α.). Ακολουθεί 
ενδεικτικός πίνακας με όλες τις κατηγορίες και εξασφαλίζεται με την επίδειξη 
αντίστοιχου δικαιολογητικού.   
 

  

Εκπτώσεις στο κόστος των διδάκτρων 
Τελικό ποσό πληρωμής 

διδάκτρων 
Δόσεις 

Τιμή προγράμματος χωρίς έκπτωση 600 € 

3 ΔΟΣΕΙΣ 
1η: με την αίτηση 200 € 

2η: Δεκέμβριος 200 € 
3η: Μάρτιος 200 € 

Έγκαιρη εγγραφή 
15% (ως 18 Σεπτεμβρίου 2020) 

510 € 

3 ΔΟΣΕΙΣ 
1η: με την αίτηση 200 € 

2η: Δεκέμβριος 155 € 
3η: Μάρτιος 155 € 

Καταβολή εφάπαξ ποσού: 15% 510 € Με την αίτηση: 510 € 

Έγκαιρη εγγραφή & Καταβολή εφάπαξ 
ποσού: 30%: 

420 € Με την αίτηση: 420 € 



Μέλη Πολύτεκνων ή Τρίτεκνων 
Οικογενειών: 15%  (βεβαίωση ΑΣΠΕ) 

510 € 

3 ΔΟΣΕΙΣ 
1η: με την αίτηση 200 € 

2η: Δεκέμβριος 155 € 
3η: Μάρτιος 155 € 

Άνεργοι/Φοιτητές: 15% (Κάρτα 
Ανεργίας ή Βεβαίωση Φοίτησης), 

510 € 

3 ΔΟΣΕΙΣ 
1η: με την αίτηση 200 € 

2η: Δεκέμβριος 155 € 
3η: Μάρτιος 155 € 

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ): 15% 
(απόφαση ΚΕΠΑ), 

510 € 

3 ΔΟΣΕΙΣ 
1η: με την αίτηση 200 € 

2η: Δεκέμβριος 155 € 
3η: Μάρτιος 155 € 

Εργαζόμενοι και απόφοιτοι του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (20%) 

480 € 

3 ΔΟΣΕΙΣ 
1η: με την αίτηση 200 € 

2η: Δεκέμβριος 140 € 
3η: Μάρτιος  140  € 

 
Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω 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. 
 


