Αρχές Λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου:
Από τη Θεωρία στην Πράξη

•

Δίδακτρα προγράμματος: 1250 €
Δυνατότητα αποπληρωμής σε 2 ισόποσες δόσεις, 625 € / τρίμηνο
Προεγγραφή με 100 € για αιτήσεις έως 24/12/2021 και 10% έκπτωση σε όλους λόγω
early entry. Συνολικό ποσό τελών παρακολούθησης: 1125 € από 1250 €.
→ Δυνατότητα αποπληρωμής του υπόλοιπου ποσού σε 2 ισόποσες δόσεις κατά τη
διάρκεια του προγράμματος. Συγκεκριμένα, καταβολή του ποσού της πρώτης δόσης
τουλάχιστον έως τις 25/01/2022 και της δεύτερης δόσης έως τέλη Μαρτίου.
Η έκπτωση λόγω early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον έχουν
αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.
→ Δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων εφάπαξ (1 δόση) με 10% έκπτωση (1125€
από 1250 € / πληρωμή σε 1 δόση) μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2022, ημερομηνία έναρξης
των μαθημάτων του Προγράμματος.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνόλου των
διδάκτρων.

Δίδακτρα Προγράμματος
Διάρκεια (μήνες)
Δίδακτρα (σε δόσεις)
Αριθμός δόσεων

6
1250 €
2

Ποσό δόσης

655 €

Δίδακτρα (εφάπαξ)

1125 €

Δυνατότητα Μερικής απαλλαγής από τα
τέλη παρακολούθησης
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α., στο πλαίσιο του μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής
αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εξ
αποστάσεως επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική
εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες
κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Αναφορικά με

τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εταιρική εκπτωτική πολιτική δείτε τον παρακάτω
πίνακα:
α/α Περιγραφή
% Έκπτωσης
1. Προεγγραφή (Early Entry)
10%
2. Εφάπαξ προπληρωμή
10%
3. Άνεργοι
20%
4. Πολύτεκνοι
15%
5. Άτομα με ειδικές ανάγκες
30%
6. Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα
0
7. Υπάλληλοι ΑΕΙ
0
8. Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που
25%
συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
9. Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν
0
επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών
10. Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και πάνω από τον
10%
ίδιο φορέα
11. Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
0
12. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ
30%
13. Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες
25%
14. Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του

0

εκπαιδευτικού προγράμματος
15. Διαμένοντες μόνιμα εκτός Αττικής (για τα δια ζώσης προγράμματα)
16. Ατομικές εγγραφές σε σχέση με εταιρικές εγγραφές

0
0

Δίδακτρα με έκπτωση
Έκπτωση

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Δίδακτρα

1125 €

1062,5 €

1000 €

937,5 €

875 €

Δόση

562,5 €

531,25 €

500 €

468,75 €

437,5 €

Δυνατότητα Ολικής απαλλαγής από τα τέλη παρακολούθησης
Η Διοίκηση του προγράμματος ‘Αρχές Λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου: Από τη
Θεωρία στην Πράξη’ προσφέρει, σε κάθε νέο κύκλο σπουδών, μία θέση εκπαιδευόμενου για
την οποία θα ισχύει ολική απαλλαγή από το κόστος του προγράμματος. Η επιλογή
πραγματοποιείται με βάση οικονομικά κριτήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Διοίκηση του προγράμματος,
καταγράφοντας τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την απαλλαγή και τους λόγους για
τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το εν λόγω πρόγραμμα εξειδικευμένης
επιμόρφωσης. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωτικό να υποβάλουν μαζί με την αίτηση και
ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από την
Διοίκηση του Προγράμματος πριν την έναρξη αυτού.

