
 

Αναγνωπισμένα μεταπτςσιακά εξ αποστάσεωρ 

 

Αγαπητζσ / αγαπητοί, 

Το Τςατςαρωνάκειο Πολφκεντρο τησ Ι. Μητροπόλεωσ μασ ανακοινϊνει την ςυνεργαςία του 

με τον πιςτοποιημζνο φορζα Unicert και το Πανεπιςτήμιο τησ Λευκωςίασ Frederick και 

παρζχει την δυνατότητα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν εξϋ αποςτάςεωσ, ςτα εξήσ αντικείμενα: 





         Είναι αναγνωριςμζνο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

         Ζχει ελάχιςτη διάρκεια φοίτηςησ τζσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

         Συμπεριλαμβάνει Πρακτική ςτο τελευταίο ακαδημαϊκό εξάμηνο στην Ελλάδα. 

         Οι εξετάςεισ διενεργοφνται ςε επιλεγμζνεσ πόλεισ τησ Ελλάδοσ. 

         Οι εργαςίεσ και οι εξετάςεισ παραδίδονται ςτην Ελληνική γλϊςςα. 

         Το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 5.700€ συν 330€ (ζξοδα εξζταςησ 

        φακζλων και εγγραφήσ) 

         Δυνατότητα εξόφληςησ των διδάκτρων από 20-34 άτοκεσ δόςεισ. 



         Είναι αναγνωπιζμένο από ηον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

         Έσει ελάσιζηη διάπκεια θοίηηζηρ ηπία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Δεν απαιηείηαι η 

        μεηάβαζη ζηη Κύππο. 

         Οι εξεηάζειρ διενεπγούνηαι ζε επιλεγμένερ πόλειρ ηηρ Ελλάδορ. 

         Οι επγαζίερ και οι εξεηάζειρ παπαδίδονηαι ζηην Ελληνική γλώζζα. 

         Το ζςνολικό κόζηορ ηος ππογπάμμαηορ ανέπσεηαι ζε 5.400€ σςν 330,00€ (έξοδα 

        εξέηαζηρ θακέλων και εγγπαθήρ) 

         Δςναηόηηηα εξόθληζηρ ηων διδάκηπων από 16-34 άηοκερ δόζειρ. 

         Είναι αναγνωριςμζνο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

         Ζχει ελάχιςτη διάρκεια φοίτηςησ τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Δεν απαιτείται η 

        μετάβαςη ςτη Κφπρο. 

         Οι εξετάςεισ διενεργοφνται ςε επιλεγμζνεσ πόλεισ τησ Ελλάδοσ. 

         Οι εργαςίεσ και οι εξετάςεισ παραδίδονται ςτην Ελληνική γλϊςςα. 



         Το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 5.400€ συν 330,00€ (ζξοδα 

        εξζταςησ φακζλων και εγγραφήσ) 

         Δυνατότητα εξόφληςησ των διδάκτρων από 16-34 άτοκεσ δόςεισ. 

         Είναι αναγνωριςμζνο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

         Ζχει ελάχιςτη διάρκεια φοίτηςησ τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Δεν απαιτείται η 

        μετάβαςη ςτη Κφπρο. 

         Οι εξετάςεισ διενεργοφνται ςε επιλεγμζνεσ πόλεισ τησ Ελλάδοσ. 

         Η γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι η Αγγλική. 

         Το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 5.400€ συν 330,00€ (ζξοδα 

       εξζταςησ φακζλων και εγγραφήσ) 

         Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δφο ειδικεφςεισ: 

                 - Εκπαίδευςη 

                 - Παραγωγή και Υπηρεςίεσ 

         Δυνατότητα εξόφληςησ των διδάκτρων από 16-34 άτοκεσ δόςεισ. 



         Είναι αναγνωριςμζνο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

         Ζχει ελάχιςτη διάρκεια φοίτηςησ τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Δεν απαιτείται η 

        μετάβαςη ςτη Κφπρο. 

         Οι εξετάςεισ διενεργοφνται ςε επιλεγμζνεσ πόλεισ τησ Ελλάδοσ. 

 Η γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι η Ελληνική 

        Το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 5.400€ συν 330,00€ (ζξοδα 

        εξζταςησ φακζλων και εγγραφήσ) 

         Δυνατότητα εξόφληςησ των διδάκτρων από 16-34 άτοκεσ δόςεισ. 

          Είναι αναγνωριςμζνο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

         Ζχει ελάχιςτη διάρκεια φοίτηςησ τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Δεν απαιτείται η 

        μετάβαςη ςτη Κφπρο. 

         Οι εξετάςεισ διενεργοφνται ςε επιλεγμζνεσ πόλεισ τησ Ελλάδοσ. 

Η γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι η Αγγλική 

Tο ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 5.400€ συν 330,00€ (ζξοδα 

        εξζταςησ φακζλων και εγγραφήσ) 

        Δυνατότητα εξόφληςησ των διδάκτρων από 16-34 άτοκεσ δόςεισ. 

 

 

 





         Είναι αναγνωριςμζνο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

         Ζχει ελάχιςτη διάρκεια φοίτηςησ τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Δεν απαιτείται η 

μετάβαςη ςτη Κφπρο. 

         Οι εξετάςεισ διενεργοφνται ςε επιλεγμζνεσ πόλεισ τησ Ελλάδοσ. 

Η γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι η Αγγλική 

Το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 5.400€ συν 330,00€ (ζξοδα 

εξζταςησ φακζλων και εγγραφήσ) 

         Δυνατότητα εξόφληςησ των διδάκτρων από 16-34 άτοκεσ δόςεισ. 

 

         Είναι αναγνωριςμζνο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

         Ζχει ελάχιςτη διάρκεια φοίτηςησ τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Δεν απαιτείται η 

        μετάβαςη ςτη Κφπρο. 



         Οι εξετάςεισ διενεργοφνται ςε επιλεγμζνεσ πόλεισ τησ Ελλάδοσ. 

      Η γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι η Ελληνική 

Το ςυνολικό κόςτοσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 5.400€ συν 330,00€ (ζξοδα 

       εξζταςησ φακζλων και εγγραφήσ) 

         Δυνατότητα εξόφληςησ των διδάκτρων από 16-34 άτοκεσ δόςεισ. 

 

 

·         500€ ζκπτωςη με την προςκόμιςη του κατάλληλου κουπονιοφ από την εφημερίδα 

Ελεφθεροσ Τφποσ 

 

ή 

 

·         10% ζκπτωςη ςε υποψήφιουσ φοιτητζσ με κάρτα ανεργίασ ςε ιςχφ 

·         10% ζκπτωςη ςε ταυτόχρονη εγγραφή ςυγγενϊν α’ βαθμοφ 

·         5% ζκπτωςη ςε τρίτεκνουσ ή μζλη τρίτεκνων οικογενειϊν 

·         10% ζκπτωςη ςε πολφτεκνουσ ή μζλη πολφτεκνων οικογενειϊν 

·         5% ζκπτωςη ςε μζλη ή ςυγγενείσ αυτϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 

Αςφαλείασ. 

·         5% ςε περίπτωςη εφ’ άπαξ εξόφληςησ των διδάκτρων 

 

Οι εκπτϊςεισ δεν λειτουργοφν αθροιςτικά. 

  

 Πληροφορίεσ: Τηλ.: 28220-24184 (02.00 μ.μ.- 09.00 μ.μ.), e-mail: tsatsaronakio@imks.gr 

 

mailto:tsatsaronakio@imks.gr

