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FEES

Greek language courses

Group classes (5 students)

1. General Greek course

Level Course duration Lesson duration Full Fees 2 Instalments Per month

All 9 months 90 min./week live lesson 420 € 220 € 56 €

2. Ellinomatheia exams preparation course

Level Course duration Lesson duration Full Fees 2 Instalments Per month

All 7 months 3 hours/week live lesson 540 € 295 € 85 €

Private classes

Level Fees/hour

Children 1, 2, 3, 4, 5 and 6 15 €

Adolescents & Adults A1 & A2 17 €

B1 & B2 20 €

C1 & C2 22 €
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Greek literature course

Group classes (5 students) 

Level Course duration Lesson duration Full Fees 2 Instalments Per month

B2, C1, C2 7 months 90 min./week live lesson 378 € 199 € 64 €

Private classes 

Level Fees/hour

Adolescents & Adults B2, C1, C2 22 €

Greek history course

Group classes (5 students) 

Level Course duration Lesson duration Full Fees 2 Instalments Per month

B2, C1, C2 7 months 90 min./week live lesson 378 € 199 € 64 €

Private classes

Level Fees/hour

Adolescents & Adults B2, C1, C2 22 €
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PAYMENT INFORMATION

1. You can purchase the amount of your fees via your PayPal account or e-banking.  

2. For group lessons payments are made in advance.

3. For private lessons payments are made after the completion of each lesson. 

CANCELLATION POLICY

1. Group lessons cannot be cancelled or rescheduled, however if you are not able to attend the class you will still have 
    access to the lesson’s educational material, which will be posted on our virtual classroom. 

2. You are able to cancel a private lesson up to 12 hours prior to the scheduled class, without any charge. In case you
    cancel in less than 12 hours prior to the scheduled class, you will be charged 50% of the lesson fee.  

3. For lessons’ cancellations due to technical problems (poor or no internet connection, power failure, device breakdown 
    etc.) the following apply:
    
    a) In case you face a technical issue and be able to inform us 12 hours prior to the scheduled private class, we will 
        reschedule the lesson for another day. If you inform us in less than 12 hours prior to the scheduled private class or 
        if your connection fails during the lesson, we will not be able to reschedule the lesson and you will be charged 50% 
        of the lesson fee. 

    b) In case we face a technical issue, we will inform you as soon as possible and we will schedule a free lesson for 
        another day.   
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Αλφα Greek Language Courses Online

________________________________________________________

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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Υποστήριξη στα φιλολογικά μαθήματα
μαθητών ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Ατομικά τμήματα

Τάξεις Αμοιβή/ώρα

Γυμνάσιο Α, Β, Γ 10 €

Λύκειο Α, Β, Γ 10 €

Ειδικές τιμές για ομαδικά τμήματα μέχρι πέντε μαθητές.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται μέσω PayPal ή e-banking.

2. Στα ομαδικά τμήματα τα δίδακτρα καταβάλλονται πριν την έναρξη των μαθημάτων.

3. Στα ατομικά τμήματα τα δίδακτρα καταβάλλονται μετά το πέρας του εκάστοτε μαθήματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Τα ομαδικά μαθήματα δεν ακυρώνονται ούτε αναπληρώνονται. Παρ’ όλα αυτά εάν δεν μπορέσετε να
    παρακολουθήσετε κάποιο από τα μαθήματά μας, θα εξακολουθείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό του       
    μαθήματος το οποίο θα βρίσκεται αναρτημένο στην ψηφιακή μας τάξη.

2. Μπορείτε να ακυρώσετε ένα ιδιαίτερο μάθημα (ατομικό τμήμα) μέχρι και 12 ώρες πριν από το προγραμματισμένο
    μάθημα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Στην περίπτωση που ακυρώσετε το μάθημα σε διάστημα μικρότερο από 12
    ώρες, θα επιβαρυνθείτε με το 50% των διδάκτρων.

3. Για ακυρώσεις μαθημάτων εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων (κακή σύνδεση στο διαδίκτυο, διακοπή ρεύματος, πρόβλημα
    στον τεχνικό εξοπλισμό, π.χ.: υπολογιστή, κάμερα, ακουστικά κλπ) ισχύουν τα παρακάτω:

    α) Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε μέχρι   
        και 12 ώρες πριν από το προγραμματισμένο μάθημα, μπορούμε να ορίσουμε το μάθημα για κάποια άλλη μέρα και 
        ώρα. Στην περίπτωση που μας ενημερώσετε σε διάστημα μικρότερο από 12 ώρες πριν από το προγραμματισμένο 
        μάθημα ή εάν η σύνδεσή σας παρουσιάσει προβλήματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δεν θα μπορούμε να 
        ορίσουμε για άλλη μέρα το μάθημα και θα επιβαρυνθείτε με το 50% των διδάκτρων. 

    β) Στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα από την πλευρά μας, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο  
        δυνατόν και θα προγραμματίσουμε ένα δωρεάν μάθημα για κάποια άλλη μέρα.
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