ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ

Οι συμμετέχοντες στα Σεμινάρια/ Μετεκπαιδεύσεις του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ -με την κατάθεση
προκαταβολής- αυτόματα αποδέχονται τους παρακάτω όρους συμμετοχής:

Διαδικασία Εγγραφής






Κάθε ενδιαφερόμενος απαιτείται να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής που
αντιστοιχεί στο Σεμινάριο/ Μετεκπαίδευση για το οποίο ενδιαφέρεται.
Στη συνέχεια θα λάβετε email σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής (σε
περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαιώστε αν είναι έγκυρο το email σας ή
κοιτάξτε στα ανεπιθύμητα).
Κάθε ενδιαφερόμενος χρειάζεται να αποστείλει τα αντίγραφα των
δικαιολογητικών (σε όποια Σεμινάρια, αυτά απαιτούνται).
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την κατάθεση προκαταβολής στα εξής στοιχεία:
Τράπεζα Eurobank
Δικαιούχος: Πασπάλη Ασπασία & ΣΙΑ Ε.Ε
Αριθμός Τραπέζης: 0026 0186 63 0200 650 566
ΙΒΑΝ: GR 680 260 186 0000 63 0200 650 566




Είναι απαραίτητο να αναφέρετε το όνομά σας & το τίτλο του σεμιναρίου στη
κατάθεση που θα κάνετε στη τράπεζα.
Επιπλέον, η εγγραφή μπορεί να γίνει καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη,
10:00-21:00 και Παρασκευή 13:00-21:00 στο χώρο του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. (Σοφοκλή
Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ν. Ηράκλειο Αττικής), κατόπιν τηλ. επικοινωνίας.

Διαδικασία επιβεβαίωσης
 Μετά την κατάθεση της προκαταβολής, καλέστε στα τηλ 210 2830100, 698
8080383 ώστε να οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας.
 Η θέση στο σεμινάριο δεν κατοχυρώνεται μόνο με την αίτηση εγγραφής.
 Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη όταν γίνει η κατάθεση στη τράπεζα και
ακολούθως η τηλεφωνική επιβεβαίωση από τον κάθε εκπαιδευόμενο (βλ.
διαδικασία εγγραφής).

Συμμετοχή στην Εκπαίδευση περιλαμβάνει
 Παρακολούθηση Σεμιναρίου.
 Υλικό των εισηγήσεων σε μορφή CD.
 Επιπλέον υλικό, όπου απαιτείται σε συνεννόηση με τους εισηγητές.
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Folder με μπλοκ σημειώσεων, στυλό.
Βεβαίωση παρακολούθησης.
Καφέ και σνακ στα διαλείμματα.

Υλικό Εκπαίδευσης
 Όλο το υλικό της εκπαίδευσης παρέχεται από το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
 Όλο το υλικό που δίνεται στα σεμινάρια αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Αριθμός Απόφασης 5923, Νόμος 2121/1993).
 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης
και γενικά η αναπαραγωγή του με οποιονδήποτε τρόπο η μορφή, τμηματικά ή
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή
άδεια του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ .

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
 Σε περίπτωση αναβολής κάποιας εισήγησης λόγω ανωτέρας βίας (ακραίες
καιρικές συνθήκες, ασθένεια του εισηγητή ή κάτι εξίσου έκτακτο), το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει νέα ημερομηνία αναπλήρωσης της εισήγησης.
 Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερώνονται μέσω email για αλλαγές στις
ημερομηνίες διεξαγωγής ή/ και στο χώρο διεξαγωγής του Σεμιναρίου/
Μετεκπαίδευσης (παρακαλούμε να κοιτάζετε συχνά την ηλεκτρονική σας
αλληλογραφία από τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποιο Σεμινάριο.

Εξόφληση διδάκτρων
 Με μετρητά στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ τις ημέρες και ώρες της Εκπαίδευσης.
 Με δόσεις, κατά τη διάρκεια και μέχρι το τέλος της Εκπαίδευσης.

Επιστροφή προκαταβολής/ διδάκτρων


Η προκαταβολή/ δίδακτρα δεν επιστρέφονται:
o εάν ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του
o εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν εμφανιστεί στο Σεμινάριο
o εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου να
διακόψει την παρακολούθησή του.



Μπορεί να γίνει είτε αντικατάσταση συμμετέχοντα, είτε το άτομο που ακύρωσε
να μεταφέρει τη συμμετοχή του σε μελλοντικό Σεμινάριο του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
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Απουσίες
 Οι σπουδαστές ενημερώνονται στην 1η εισήγηση για τον αριθμό απουσιών που
μπορούν να κάνουν μέχρι το τέλος του Σεμιναρίου/ Μετεκπαίδευσης.
 Σε περίπτωση που οι σπουδαστές ξεπεράσουν τις επιτρεπόμενες απουσίες,
μπορούν να αναπληρώσουν τις χαμένες εισηγήσεις την επόμενη χρονιά
πραγματοποίησης του εκάστοτε Σεμιναρίου/ Μετεκπαίδευσης.
 Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι σπουδαστές ξεπεράσουν τις επιτρεπόμενες
απουσίες και δεν τις αναπληρώσουν, δεν θα λαμβάνουν βεβαίωση
παρακολούθησης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης
 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, κι εφόσον οι σπουδαστές είναι
συνεπείς
o στις παρουσίες τους (δεν πρέπει να ξεπερνιούνται οι επιτρεπόμενες
απουσίες ανά Σεμινάριο).
o και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (οι σπουδαστές θα πρέπει να
έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα του Σεμιναρίου).
το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης Σεμιναρίου/ Μετεκπαίδευσης.

Αξιολόγηση Εισηγητή/ Σεμιναρίου
 Οι σπουδαστές, στο τέλος του Σεμιναρίου/ Μετεκπαίδευσης, θα λαμβάνουν μια
φόρμα αξιολόγησης, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν, σημειώνοντας
την άποψή τους και τυχόν παράπονα και επισημάνσεις για τους εισηγητές και
το Σεμινάριο που παρακολούθησαν.
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