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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 λαμβάνει email σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής (σε περίπτωση 

που δεν λάβετε, επιβεβαιώστε αν είναι έγκυρο το email σας ή κοιτάξτε στα 
ανεπιθύμητα/spam). 

 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. 

 
 

Διαδικασία Επιβεβαίωσης 
 

 Μετά την κατάθεση της προκαταβολής, επισυνάψτε το αντίγραφο κατάθεσης 
στο email dikepsy@dikepsy.gr  και καλέστε στo τηλ 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 αποστολή του αντίγραφου κατάθεσης στο email 
dikepsy@dikepsy.gr . 
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Η συμμετοχή στο Σεμινάριο/ Μετεκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει 
 

 Παρακολούθηση Σεμιναρίου διαζώσης ή/και διαδικτυακά ανάλογα με το 
πρόγραμμα που έχει οριστεί για το αντίστοιχο σεμινάριο στην ιστοσελίδα του 
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. 

 Αποστολή ολόκληρου ή μέρος του υλικού των Σεμιναρίων/ Μετεκπαιδεύσεων 
στην προσωπική διεύθυνση των εκπαιδευόμενων, σύμφωνα με τις οδηγίες των 
εισηγητών. 

 Βεβαίωση παρακολούθησης. 
 Καφέ και σνακ στα διαλείμματα, όταν το Σεμινάριο/Μετεκπαίδευση διεξάγεται 

διαζώσης. 
 
 

Υλικό Σεμιναρίων/ Μετεκπαιδεύσεων 
 

 Όλο το υλικό των Σεμιναρίων/ Μετεκπαιδεύσεων 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 ή μορφή, τμηματικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς την 
γραπτή άδεια του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.  

 
 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων/ Μετεκπαιδεύσεων 
 

 Το πρόγραμμα των Σεμιναρίων/ Μετεκπαιδεύσεων είναι ανακοινωμένο στην 
ιστοσελίδα του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ και δεν επιδέχεται αλλαγή εκτός απρόοπτων 
συνθηκών λόγω ανωτέρας βίας.   

 Όλοι οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά στο προσωπικό τους email το 
αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες/ώρες διεξαγωγής του εκάστοτε 
σεμιναρίου, στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή. 

 Σε περίπτωση αναβολής κάποιας εισήγησης λόγω ανωτέρας βίας (ακραίες 
καιρικές συνθήκες, ξαφνική ασθένεια του εισηγητή κ.α), το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ  διατηρεί 
το δικαίωμα να ορίσει νέα ημερομηνία αναπλήρωσης της εισήγησης. 

 Όλοι οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται μέσω email για τυχόν αλλαγές στις 
ημερομηνίες διεξαγωγής ή/ και στο χώρο διεξαγωγής του Σεμιναρίου/ 
Μετεκπαίδευσης (παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε συχνά την ηλεκτρονική 
σας αλληλογραφία από τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποιο Σεμινάριο). 
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Διαδικτυακή Παρακολούθηση 
 

 Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν επίσημα κατοχυρώσει τη συμμετοχή τους σε 
κάποιο Σεμινάριο/Μετεκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ ενημερώνονται 2 ημέρες 
πριν την έναρξη της εκπαίδευσης στο προσωπικό τους email σχετικά με τον 
τρόπο σύνδεσης στην διαδικτυακή πλατφόρμα.  

 Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής παρακολούθησης είναι απαραίτητο οι 
κάμερες να παραμένουν ανοιχτές και να κλείνουν μόνο σε συνθήκη 
διαλείμματος. 

 Είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ακουστικών όταν κάποιος δεν βρίσκεται 
σε ιδιωτικό χώρο λόγω σεβασμού των προσωπικών δεδομένων όλης της 
ομάδας και προστασίας του απορρήτου των κλινικών περιστατικών που 
αναλύονται. 

 Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος έχει κλειστή την κάμερα θα 
θεωρείται απών/απούσα και δεν θα μπορεί να λάβει τη βεβαίωση 
παρακολούθησης εάν δεν έχει παρακολουθήσει το 80% των συνολικών 
ωρών της εκπαίδευσης.  

 Σε περίπτωση απουσίας χρειάζεται να ενημερώνετε στο email 
dikepsy@dikepsy.gr σχετικά με την ημερομηνία και τις ώρες που θα 
χρειαστεί να απουσιάσετε. 

 Δεν επιτρέπεται η μαγνητοσκόπηση των σεμιναρίων. 
 

 
 
Εξόφληση Διδάκτρων 
 

 Με κατάθεση δόσεων στην τράπεζα μέσω IBAN (βλ. διαδικασία εγγραφής) κατά 
τη διάρκεια και μέχρι το τέλος της Εκπαίδευσης. 

 Με μετρητά στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ κατόπιν συνεννόησης με το λογιστήριο. 
  

 
 
Επιστροφή Προκαταβολής/ Διδάκτρων 

 
 Η προκαταβολή/ δίδακτρα δεν επιστρέφονται: 

o εάν για οποιονδήποτε λόγο 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. Υποχρεούται να έχει τακτοποιήσει τα 
δίδακτρα μέχρι την ημέρα διακοπής της συμμετοχής 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 μπορούν να απουσιάσουν έως και το 20% από τις συνολικές 

ώρες του Σεμιναρίου/ Μετεκπαίδευσης, όπου συμμετέχουν.  
 Εάν οι σπουδαστές ξεπεράσουν τις επιτρεπόμενες απουσίες, θα εξετάζεται κατά 

περίπτωση η δυνατότητα αναπλήρωσης των χαμένων εισηγήσεων την επόμενη 
χρονιά πραγματοποίησης του εκάστοτε Σεμιναρίου/ Μετεκπαίδευσης ώστε να 
λάβουν την βεβαίωση παρακολούθησης. 

 
 
Βεβαίωση Παρακολούθησης 
 

 Για την χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης είναι απαραίτητη η 
παρακολούθηση του 80% των συνολικών ωρών της εκπαίδευσης, καθώς και η 
αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων. 

 
 
Αξιολόγηση Σεμιναρίου 
 

 Οι σπουδαστές, στο τέλος του Σεμιναρίου/ Μετεκπαίδευσης, θα λαμβάνουν μια 
ανώνυμη φόρμα αξιολόγησης, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν, 
σημειώνοντας την άποψή τους και επισημάνσεις για το Σεμινάριο που 
παρακολούθησαν ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα των 
Εκπαιδεύσεών μας. 
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