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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

«ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 

 

Τα μαθήματα διενεργούνται με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο 

 

 
ΡΥΘΜΟΣ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

ΜΕΤΡΙΟΣ 

100 ώρες 

 

 

4 ώρες/εβδομάδα 

 

ΕΦΑΠΑΞ 

 

750,00 € 

Για 100 ώρες 

2 ΔΟΣΕΙΣ 

 

2 x 400,00 € 

Για κάθε 50 

ώρες 

6 ΔΟΣΕΙΣ 

 

6 x 135,00 € 

Για κάθε 16 

ώρες 
 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ: 20,00€. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα δίδακτρα. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μετρητά/κατάθεση ΕΤΕ/με κάρτα πριν την 

έναρξη των μαθημάτων. Τα έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής βαρύνουν εξολοκλήρου τον καταθέτη. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Προκαταβάλλονται έκαστο ιδιαίτερο μάθημα ως εξής: 

Στο χώρο του Ινστιτούτου τα μαθήματα χρεώνονται:  

Ένα (1) άτομο : 20,00 €/ 1ώρα , 

Δύο (2) άτομα:  14,00 €/ 1ώρα ανά άτομο,  

Τρία (3) άτομα: 11,00 €/ 1ώρα ανά άτομο. 

Τα εξ’ αποστάσεως (διαδικτυακά) μαθήματα χρεώνονται με 20,00€/1 ώρα για ένα (1) άτομο. 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: α) Με την εφάπαξ ή με 2 δόσεις πληρωμή των διδάκτρων ( βλ. πίνακα διδάκτρων). 

β) Έκπτωση έως 7% για φοιτητές, ανέργους, τα ΑμεΑ, τους σπουδαστές, που είναι μέλη 

πολύτεκνης/τρίτεκνης οικογένειας ύστερα από την κατάθεση αντίστοιχων δικαιολογητικών. Αφορά στην 

συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ελληνικών. 

γ) Με τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Πούσκιν σπουδαστών, που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, γίνεται 

έκπτωση 5% σε κάθε μέλος. Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των 

ελληνικών. 

δ) Με την προκαταβολή των διδάκτρων για 20 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων γίνεται έκπτωση 10%. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 5 σπουδαστών. Το 

Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν καλύπτουν τον παραπάνω ελάχιστο 

αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα ή να 

υπαχθεί στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το Ινστιτούτο Πούσκιν έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα 

δίδακτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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