
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. 
 
Χειμερινό πρόγραμμα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.  
 
 
• Το πρόγραμμα διαρκεί από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. 
• Τα μαθήματα γίνονται πρωινές ώρες από Δευτέρα έως Πέμπτη. 
• Ώρες διδασκαλίας: 9.00-12.30, 4 ώρες/ημέρα, 20/εβδομάδα, 80/μήνα, 

σύνολο διδακτικών ωρών 640. 
• Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου, έναρξη κάθε ακαδημαϊκής 

χρονιάς. Υποψηφιότητες συμμετοχής πέραν της ημερομηνίας έναρξης των 
μαθημάτων εξετάζονται κατά περίπτωση. 

• Καλύπτονται όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας: αρχαρίων, μεσαίων και  
προχωρημένων, εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός 
συμμετεχόντων σε κάθε επίπεδο. 

• Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας που 
διενεργούνται τον Μάιο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης. 

• Δυνατότητα υλοποίησης διαλέξεων, μαθημάτων παραδοσιακού χορού και 
εκπαιδευτικών εκδρομών με βάση τη δυνατότητα συμμετοχής των 
σπουδαστών σε αυτά. 

• Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης του 
προγράμματος.  
 

• Δικαιολογητικά εγγραφής: 
➢ αίτηση (αρχείο pdf) 
➢ φωτοαντίγραφο διαβατηρίου 
➢ δύο φωτογραφίες διαβατηρίου 
➢ φωτοαντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης της προκαταβολής των 

διδάκτρων 
 
 

Εαρινό πρόγραμμα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.  

• Τα μαθήματα γίνονται πρωινές ώρες από Δευτέρα έως Πέμπτη. 
• Ώρες διδασκαλίας: 9.00-12.30, 4 ώρες/ημέρα, 20/εβδομάδα, 80/μήνα, 

σύνολο διδακτικών ωρών 320. 
• Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου. Υποψηφιότητες συμμετοχής 

πέραν της ημερομηνίας έναρξης των μαθημάτων, εξετάζονται κατά 
περίπτωση. 

• Καλύπτονται όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας: αρχαρίων, μεσαίων και  
προχωρημένων, εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός 
συμμετεχόντων σε κάθε επίπεδο. 

• Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας που 
διενεργούνται τον Μάιο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης. 

• Δυνατότητα υλοποίησης διαλέξεων, μαθημάτων παραδοσιακού χορού και 
εκπαιδευτικών εκδρομών με βάση τη δυνατότητα συμμετοχής των 
σπουδαστών σε αυτά. 



• Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης του 
προγράμματος.  

 
• Δικαιολογητικά εγγραφής: 
➢ αίτηση (αρχείο pdf) 
➢ φωτοαντίγραφο διαβατηρίου 
➢ δύο φωτογραφίες διαβατηρίου 
➢ φωτοαντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης της προκαταβολής των 

διδάκτρων 
 

 
Θερινό πρόγραμμα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.  
 
 
• Ταχύρρυθμο πρόγραμμα διάρκειας ενός μηνός, το οποίο υλοποιείται τον 

Ιούλιο. 
• Οι εγγραφές ξεκινούν από αρχές Μαΐου.  
• Καλύπτονται όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας: αρχαρίων, μεσαίων και  

προχωρημένων, εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός 
συμμετεχόντων ανά επίπεδο. 

• Ώρες διδασκαλίας: 9.00-12.30, 4 ώρες/ημέρα, 20/εβδομάδα, 80/μήνα, 
διδακτικές ώρες στο σύνολο του προγράμματος 80. 

• Οι σπουδαστές συμμετέχουν στις διαλέξεις, στα μαθήματα παραδοσιακού 
χορού, στις εκπαιδευτικές εκδρομές και στις λοιπές πολιτιστικές 
δραστηριότητες. 

• Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης του 
προγράμματος.  

 

• Δικαιολογητικά εγγραφής: 
➢ αίτηση (αρχείο pdf) 
➢ φωτοαντίγραφο διαβατηρίου 
➢ δύο φωτογραφίες διαβατηρίου 
➢ φωτοαντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης της προκαταβολής των 

διδάκτρων 
 
 
 
Προγράμματα για φοιτητές Erasmus 
 
• Αφορά φοιτητές Erasmus του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
• Τα μαθήματα πραγματοποιούνται και κατά τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα 

(χειμερινό – εαρινό). 
• Καλύπτεται το επίπεδο αρχαρίων. (Τα άλλα επίπεδα καλύπτονται κατά 

περίσταση). 
• Ώρες διδασκαλίας: 9.00-12.00, 3 ώρες/εβδομάδα. 
• Παροχή βεβαιώσεων με 5 ECTs στο τέλος του προγράμματος για τους 

Erasmus φοιτητές. 
 



• Δικαιολογητικά εγγραφής: 
1. αίτηση (αρχείο pdf) 
2. φωτοαντίγραφο διαβατηρίου 
3. φωτοαντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού των 50 ευρώ για το 

διδακτικό εγχειρίδιο και τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης. 
 
 
Προγράμματα προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
• Ταχύρρυθμα προγράμματα η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από τις 

ανάγκες των συμμετεχόντων.  
• Καλύπτονται όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας: αρχαρίων, μεσαίων και  

προχωρημένων, εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός 
συμμετεχόντων ανά επίπεδο. 

• Οι ώρες διδασκαλίας προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του 
προγράμματος.  

• Οι σπουδαστές συμμετέχουν στις διαλέξεις, στα μαθήματα παραδοσιακού 
χορού, στις εκπαιδευτικές εκδρομές και στις λοιπές πολιτιστικές 
δραστηριότητες, εφόσον το επιθυμούν. 

• Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης του 
προγράμματος.  

 
 
• Δικαιολογητικά εγγραφής: 
➢ αίτηση (αρχείο pdf) 
➢ φωτοαντίγραφο διαβατηρίου 
➢ δύο φωτογραφίες διαβατηρίου 
➢ φωτοαντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης της προκαταβολής των 

διδάκτρων 
➢ εξειδικευμένα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούνται ανάλογα με τον 

τύπο του προγράμματος 
 
 
 


