ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ
ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ!!
Αγγλικά – Γερμανικά – Γαλλικά – Ισπανικά – Ιταλικά – Ρωσικά – Αραβικά –
Τούρκικά – Ελληνικά για Ξένους – Γιατί όχι και Κινέζικα!

Κανονισμοί της Σχολής
*** Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
*** Οι βεβαιώσεις σπουδών θα χορηγούνται στους μαθητές της
Σχολής, εφόσον έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα ανελλιπώς
και έχουν λάβει μέρος στις εσωτερικές εξετάσεις των τμημάτων.
*** H καταβολή των διδάκτρων γίνεται ανά μήνα. Ο μήνας
προκαταβάλλεται και το σύνολο των μηνών είναι 8 ή 9 (αναλόγως
του επιπέδου).
*** Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά μπορούν να
καλυφθούν εάν ο σπουδαστής επανέλθει στο διάστημα ενός έτους
ή εάν κάποιος φίλος ή συγγενής του που αποφασίσει να εγγραφεί
στην ίδια ή διαφορετική γλώσσα.
*** Το κόστος για τα δίδακτρα σε όλες τις ξένες γλώσσες (εκτός
Αραβικών – Κινεζικών) σε τμήματα αρχαρίων (Α1 – Α2 – Β1)
διαμορφώνεται ως εξής:
1. Μηνιαίο κόστος 80€, δηλαδή 640€ για όλο το διδακτικό
έτος (8 μήνες).
2. Με άμεση αρχική εξόφληση Μηνιαίο κόστος 70€, δηλαδή
560€ για όλο το διδακτικό έτος (8 μήνες).

*** Έκπτωση 20% στους ανέργους με την επίδειξη της κάρτας
ανεργίας κατά τη μηνιαία καταβολή των διδάκτρων (με
προϋπόθεση την υποχρεωτική παρακολούθηση όλου του
διδακτικού έτους – 8 μήνες).
*** Εάν ο σπουδαστής φέρει κάποιον φίλο ή συγγενή του έχουν
και οι δύο 20% έκπτωση στα μηνιαία δίδακτρα.
*** Σε περίπτωση παρακολούθησης δύο γλωσσών για τη δεύτερη
έκπτωση 50%.
*** Όλες οι εκπτώσεις γίνονται επί της αρχικής τιμής των
μηνιαίων διδάκτρων (640€).
*** Το κόστος εγγραφής έχει καταργηθεί
*** Ημέρες επίσημων αργιών που δεν αναπληρώνονται είναι:
28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα, 1η Μαΐου και του
Αγίου Πνεύματος. Επίσης τα Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά το
Κέντρο κλείνει για 2 εβδομάδες εκ των οποίων η μία
αναπληρώνεται κανονικά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Το Πάσχα το Κέντρο κλείνει μόνο για μία εβδομάδα, από Μεγάλη
Τετάρτη μέχρι και Τρίτη του Πάσχα.
*** Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης των μαθημάτων,
ο σπουδαστής οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τη Γραμματεία
τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Διαφορετικά, θεωρείται
αυτονόητη η συνέχιση της παρακολούθησης με τους παραπάνω
όρους.
*** Το Κέντρο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διατηρεί το
δικαίωμα σύμπτυξης ολιγομελών τμημάτων (κάτω των πέντε
ατόμων) του ίδιου επιπέδου ή μείωσης ωρών εφόσον η διδακτέα
ύλη βάση του εκπαιδευτικού πλάνου ολοκληρώνεται χωρίς
προβλήματα.
Η Διεύθυνση Σπουδών

