Τξ ποόγοαμμα ποξεςξιμαρίαπ σπξφητίχμ εκπαιδεσςώμ θα έυει κόρςξπ 290 ευρώ.
Κατηγορίες Εκπαιδευομέμωμ που δικαιούμται έκπτωση






Οι εκπαιδεσόμεμξι πξσ επιθσμξύμ μα προκαταβάλουμ ςξ πξρό με ςημ έμαονη ςχμ ρεμιμαοίχμ, θα
λαμβάμξσμ έκπςχρη 10% (261,00 €)
Οι άμεργοι, φοιτητές, υπάλληλοι που βρίσκομται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώπ πολύτεκμοι και
ςα άτομα με ειδικές αμάγκες, δύμαμςαι μα αιςηθξύμ ςημ υξοήγηρη έκπςχρηπ ύφξσπ 25% επί ςξσ
ρσμξλικξύ πξρξύ διδάκςοχμ. (217,50 €)
Όρξι απξςελξύμ προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής δύμαςαι μα αιςηθξύμ ςη
υξοήγηρη έκπςχρηπ ύφξσπ 50% επί ςξσ ρσμξλικξύ πξρξύ ςχμ διδάκςοχμ. (145,00 €)
Σε πεοίπςχρη ρσμμεςξυήπ ρςξμ ίδιο κύκλο σπουδώμ δύξ ή πεοιρρξςέοχμ ατόμωμ που συμδέομται με
πρώτου βαθμού συγγέμεια, δύμαςαι μα υξοηγηθεί έκπςχρη διδάκςοχμ ύφξσπ 10%. (261,00 €)
Για όρξσπ επιθσμξύμ μα ρσμμεςέυξσμ ρε ξοιρμέμξσπ από ςξσπ ρπξμδύλξσπ – θεμαςικά αμςικείμεμα και όυι
ρςξ ρύμξλξ ςχμ θεμαςικώμ εμξςήςχμ, ςξ πξρό αμά ρπόμδσλξ θα αμακξιμχθεί ποξρευώπ.

Εκπτωτική Πολιτική για Οργαμισμούς
Σε πεοίπςχρη ρσμμεςξυήπ, ρε ποξγοάμμαςα εν απξρςάρεχπ εκπαίδεσρηπ του ίδιου εκπαιδευτικού
κύκλου, τριώμ ατόμωμ και πάμω ξι ξπξίξι απαρυξλξύμςαι στημ ίδια επιχείρηση, υξοηγείςαι έκπςχρη
διδάκςοχμ ςηπ ςάνεχπ ςξσ 10% ρε κάθε εκπαιδεσόμεμξ.
Η καςαβξλή ςξσ πξρξύ για όρξσπ επιθσμξύμ μα παοακξλξσθήρξσμ όλεπ ςιπ θεμαςικέπ εμόςηςεπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ, μπξοεί μα γίμει ρε 3 δόσεις (η πρώτη τωμ 120 και οι επόμεμες 2 τωμ 85 ευρώ).

Όροι Χορήγησης Εκπτώσεωμ
Ποξκειμέμξσ μα εγκοιθεί η έκπςχρη διδάκςοχμ για όλεπ ςιπ παοαπάμχ πεοιπςώρειπ θα ποέπει:
1. Ο εμδιατεοόμεμξπ μα έυει σπξβάλλει ςημ ρυεςική αίτηση συμμετοχής ρςξ ποόγοαμμα πξσ ςξμ
εμδιατέοει και ασςή μα έχει γίμει αποδεκτή από ςημ αομόδια Επιςοξπή Ανιξλόγηρηπ Αιςήρεχμ.
2. Ο
εμδιατεοόμεμξπ
μα
έυει
σπξβάλλει
γοαπςώπ
ςξ αίςημα ςξσ
για
ςη
υξοήγηρη
έκπςχρηπ, προσκομίζομτας παράλληλα τα αμτίστοιχα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκριμήσεις αμαφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, σας
παρακαλούμε, όπως επικοιμωμήσετε με τη Γραμματεία
Σημειώμεςαι όςι οι εκπτώσεις διδάκτρωμ δεμ λειτουργούμ σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Σσγκεκοιμέμα, αμ
κάπξιξπ εκπαιδεσόμεμξπ εμςάρρεςαι ρε παοαπάμχ από μία καςηγξοίεπ δικαιξύυχμ, θα ςξσ υξοηγηθεί η έκπςχρη
για ςημ μία κατηγορία πξσ ξ ίδιξπ θα επιλένει, ώρςε μα κάμει υοήρη ςξσ δικαιώμαςόπ ςξσ. Επίρηπ, η
ποξβλεπόμεμη για ςημ ετάπαν καςαβξλή διδάκςοχμ έκπςχρη, δεμ ιρυύει ρε πεοίπςχρη πξσ υξοηγηθεί έκπςχρη
για ξπξιαδήπξςε από ςιπ αμχςέοχ πεοιπςώρειπ.
Μεςά ςημ έμαονη ςχμ μαθημάςχμ και ςξ πέοαπ ςχμ δσξ ποώςχμ δια ζώρηπ ρσμαμςήρεχμ, επιστροφές
διδάκτρωμ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ.

