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Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης είναι συμβεβλημένο με την Γαλλική Λαϊκή Αποστολή και βρίσκεται υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας.  
 
Η εγγραφή στα μαθήματα και στα τμήματα σπουδών που διοργανώνονται στο IFT συνεπάγεται ότι οι 
σπουδαστές και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που τους αφορούν 
όπως αυτές καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό. 

1. Πληρωμή μαθημάτων 

Κατά την εγγραφή, ο παρών κανονισμός τίθεται υπ’ όψιν των γονέων και των ενηλίκων μαθητών, 
οι οποίοι υποχρεούνται να καταβάλουν, μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, τα δίδακτρα της σχολικής 
χρονιάς.  
 
Η εγγραφή αποκτά ισχύ μόνο μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων. 

'Οροι πληρωμής 
Για την παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων. Ειδικές εκπτώσεις 
διδάκτρων και / ή κατανομή σε δόσεις αυτών, μπορούν να χορηγηθούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
Πληροφορίες στην υπηρεσία σπουδών. 

Ιδιαίτεροι όροι 
Ένα αίτημα πληρωμής σε δόσεις, όταν αυτό γίνει δεκτό από τη διεύθυνση, δεσμεύει τον αιτούντα στην 
εξόφληση των δόσεων βάση του διακανονισμού που καθορίστηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο (ημερομηνίες, 
ποσά). Η μη τήρηση αυτών των όρων συνεπάγεται αυτομάτως τον αποκλεισμό του σπουδαστή από το 
μάθημα. 

Δεν θα επιτρέπεται η εγγραφή στις εξετάσεις ή στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης σε όσους δεν 
έχουν τακτοποιήσει την αποπληρωμή των διδάκτρων τους. 

2. Ακύρωση, επιστροφή χρημάτων 
 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα του να ακυρώσει ένα τμήμα το οποίο δεν έχει τον 
επιθυμητό αριθμό εγγεγραμμένων έως και 24 ώρες πριν την έναρξη του. Στην περίπτωση αυτή, ένα άλλο 
μάθημα – ή μία άλλη εναλλακτική λύση- προτείνεται στους σπουδαστές. Εάν αυτή η λύση δεν τους 
εξυπηρετεί, τα έξοδα εγγραφής και τα δίδακτρα επιστρέφονται εξ’ ολοκλήρου. 

 Εφόσον ξεκινήσει ένα μάθημα ή ένα τμήμα σπουδών, δε μπορεί αν γίνει δεκτή οποιαδήποτε επιστροφή 
χρημάτων. 

3. Φοίτηση, διαγωγή, ασφάλεια 

- Η εγγραφή στα μαθήματα δίνει το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου με την 
επίδειξη  της σπουδαστικής κάρτας.                 
- Έλεγχος της εγγραφής μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Σπουδαστής χωρίς κάρτα δεν 
γίνεται δεκτός στο μάθημα.                 
- Οι σπουδαστές δεν έχουν δικαίωμα να αλλάξουν μάθημα χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας σπουδών.         
- Τα κινητά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.           
- Το Ινστιτούτο έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα καθηγητή στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
σπουδαστές οφείλουν να τηρούν τα ωράρια με ακρίβεια.              
-  Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Ινστιτούτου.  
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
Ο καθηγητής του μαθήματος επιλέγεται από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας σπουδών.  
Ο καθηγητής και ο σπουδαστής υποχρεούνται να είναι συνεπείς στην τήρηση των ωραρίων των μαθημάτων, 
τα οποία ορίζουν από κοινού. Σε περίπτωση καθυστέρησης  πέραν της ½ ώρας από την πλευρά του 
σπουδαστή το μάθημα ακυρώνεται και δεν αναπληρώνεται αντιθέτως, σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν 
της ½ ώρας από την πλευρά του καθηγητή, το μάθημα αναπληρώνεται.  
Εξαιρουμένης της περίπτωσης ανωτέρας βίας, αν ο σπουδαστής αδυνατεί να παρευρεθεί στο μάθημα και 
επιθυμεί να αλλάξει την ημέρα και την ώρα, θα πρέπει να ενημερώσει τη υπηρεσία σπουδών τουλάχιστον 6 
ώρες νωρίτερα.  
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  
 
- Το Γαλλικό Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμά του να απαγορεύσει την είσοδο σε ένα μάθημα σε κάποιον 
σπουδαστή του οποίου η συμπεριφορά εμποδίζει τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος να παρακολουθήσουν το 
μάθημά τους όπως πρέπει. Οποιαδήποτε μη σύμφωνη προς τους νόμους συμπεριφορά απαγορεύεται και 
επιφέρει την αποβολή του σπουδαστή από το μάθημα, αποκλείοντας οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων και 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 
- Το Γαλλικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τις φθορές που προκαλούνται στα αντικείμενα 
ενός σπουδαστή από κάποιον άλλο σπουδαστή ούτε για τις κλοπές που μπορεί να διαπραχθούν σε ένα 
μάθημα. 
- Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι ατυχήματος που μπορεί να προκύψει κατά τη μετακίνηση από το Γαλλικό 
Ινστιτούτο. Συνιστάται στους σπουδαστές να επιλέξουν μια ατομική ασφάλεια αστικής ευθύνης έτσι ώστε να 
καλύψουν τον κίνδυνο ατυχημάτων στο εσωτερικό του Ινστιτούτου για τα οποία πιθανόν να φέρουν ευθύνη. 

4. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 

- Το Γαλλικό Ινστιτούτο μεριμνά να συλλέγει και να επεξεργάζεται ορθά, κατάλληλα, τα απολύτως 
απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, που έχουν προκαθοριστεί. 
- Το Γαλλικό Ινστιτούτο  κάνει ότι χρήζει απαραίτητο ώστε τα στοιχεία σας να είναι έγκυρα, ολοκληρωμένα 
και αν είναι απαραίτητο, αναβαθμισμένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαφυλάσσονται από το Γαλλικό 
Ινστιτούτο, μόνο για όσο χρόνο χρειάζεται για την επίτευξη του στόχου, την ώρα της συλλογής τους. 
- Διαθέτετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωσης και ένστασης. Μπορείτε να 
ασκήσετε το δικαίωμα σας, γράφοντας μας στη διεύθυνση μας, ή στο email: cours@ift.gr 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης αποδέχεστε τους όρους του παρόν κανονισμού. 
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