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Άρθρο 1 

Γενικές Ρυθμίσεις 
α.  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποφασίζεται βάσει κριτηρίων με συντελεστές βαρύτητας που 

ορίζει η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος και είναι διαθέσιμα με έγγραφο αίτημα 
του υποψηφίου. 

β. Ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζομένων ανά τμήμα δε μπορεί να υπερβαίνει τα 35 άτομα.   
γ.   Ο παρόν κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί. Οι καταρτιζόμενοι ειδοποιούνται εγκαίρως για 

τροποποιήσεις, προτού αυτές τεθούν σε ισχύ. 
 

Άρθρο 2 
Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων 

α.   Οι καταρτιζόμενοι προσέρχονται εγκαίρως στις εισηγήσεις των μαθημάτων του 
προγράμματος και όχι μετά τα 15’ από την έναρξή τους. Η καθυστερημένη προσέλευση 
συνεπάγεται απουσία. 

β.   Οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των εξειδικευμένων 
πληροφοριών που λαμβάνουν από το πρόγραμμα. 

γ. Οι πληροφορίες που διακινούνται στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να 
αξιοποιηθούν για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς από την Επιστημονική 
Υπεύθυνη του Προγράμματος. 

δ. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.200€ για τον τρίτο χρόνο λειτουργίας. Οι υποψήφιοι 
πληρώνουν 300€ εντός δέκα (10) ημερών μετά από την αποδοχή τους στο πρόγραμμα 
και το υπόλοιπο ποσό (1.900€) σε τρεις δόσεις, δηλαδή 650€ το Δεκέμβριο, 650€ τον 
Φεβρουάριο και 600€ τον Απρίλιο. Οι υποψήφιοι με μειωμένα δίδακτρα πληρώνουν το 
15% εντός δέκα (10) ημερών μετά από την αποδοχή τους στο πρόγραμμα και το 85% 
αντίστοιχα σε 3 δόσεις, δηλαδή 30% τον Δεκέμβριο, 30% τον Φεβρουάριο και 25% τον 
Απρίλιο. Σε περίπτωση μη συμμετοχής στο πρόγραμμα (από ακύρωση ή αποτυχία), τα 
καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

ε. Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στη διαδικασία αξιολόγησης τόσο των ίδιων όσο και 
του προγράμματος είναι υποχρεωτική. 

 
Άρθρο 3 

Δικαιώματα Καταρτιζομένων 
α.  Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν προσωπική συνάντηση με την Επιστημονική 

Υπεύθυνη του Προγράμματος για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις σπουδές τους μετά 
από συνεννόηση. 

β. Τα επιχειρηματικά σχέδια που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος συνιστούν 
πνευματική ιδιοκτησία των καταρτιζομένων που τα εκπονούν. Για αναπαραγωγή ή χρήση 
απαιτείται έγγραφη συναίνεσή τους. 

γ.  Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται να ζητούν διευκρινήσεις για το  πρόγραμμα με έγγραφο 
αίτημα.  

 
Άρθρο 4 

Διακοπή Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
 

α.  Ο καταρτιζόμενος μπορεί να διακόψει οριστικά τις σπουδές του οικειοθελώς σε 
οποιοδήποτε στάδιο του προγράμματος. Τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

β.  Η Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος αποφασίζει την αποβολή των 
καταρτιζομένων από το πρόγραμμα σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους, 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.  
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γ.  Εάν, για λόγους ανωτέρας βίας, ο καταρτιζόμενος αδυνατεί να παραστεί σε  
αξιολόγηση εντός του προγράμματος, τότε μπορεί με έγγραφο αίτημα να εξεταστεί μέχρι 
τη λήξη του προγράμματος. 

δ.  Ο καταρτιζόμενος αποβάλλεται από το πρόγραμμα εάν δεν προσέλθει στο 20% των 
ωρών διδασκαλίας του προγράμματος.  

ε. Ο καταρτιζόμενος που έχει λάβει υποτροφία και δεν προσέλθει στο 20% των ωρών 
διδασκαλίας του προγράμματος υποχρεούται, μαζί με την αποβολή του, να επιστρέψει 
το ποσό της υποτροφίας. 

 
Άρθρο 5 

Εκπαιδευτική Διαδικασία 
α.  Μετά την ολοκλήρωση κάθε θεματικής περιοχής, οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται. Το 

περιεχόμενο των υποχρεωτικών αυτών εξετάσεων σε κάθε θεματική περιοχή 
προσδιορίζεται από τους εισηγητές και τις εισηγήτριες αυτής με συναίνεση των 
Επιστημονικών Υπευθύνων του προγράμματος.  

β.  Οι καταρτιζόμενοι ενδέχεται να εξεταστούν και εντός θεματικής ενότητας (με γραπτές 
εξετάσεις, ασκήσεις, κ.τ.λ.), προκειμένου να αφομοιωθεί η διδαχθείσα ύλη. Στη 
περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. 

 
 

Άρθρο 6 
Διάρκεια Προγράμματος 

α. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι ένα ακαδημαϊκό έτος (από Οκτώβριο έως 
Ιούνιο). 

β. Η διδασκαλία γίνεται δύο (2) φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 18:30 – 
21:00. 

γ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται και ελέγχεται από την Επιστημονική 
Υπεύθυνη του Προγράμματος. 

 
Άρθρο 7 

Χορήγηση Πιστοποιητικού  
α. Στους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα, χορηγείται 

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με Απόφαση της 
Συγκλήτου του ΟΠΑ στις (13/01/2000), στην οποία αναγράφεται η επίδοση. 

β. Η επίδοση των καταρτιζομένων αποδίδεται σε τρεις κατηγορίες, «καλή επίδοση» 
(βαθμοί 60-75), «πολύ καλή επίδοση» (βαθμοί 76-90) και «εξαιρετική επίδοση» 
(βαθμοί 91-100). 

γ. Η γραμματεία του ΚΕΚ/ΟΠΑ που τηρεί σχετικό αρχείο ετοιμάζει τα Πιστοποιητικά 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος 
του ΕΛΚΕ-ΟΠΑ-Αντιπρύτανης και η Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος. 

 
Άρθρο 8 

Αξιολόγηση Προγράμματος 
Μετά τη συμπλήρωση του 50% των συνολικών ωρών διδασκαλίας, καθώς και στο τέλος 
του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, αξιολογούν 
υποχρεωτικά το πρόγραμμα βάσει ερωτηματολογίου.  

 
 

Άρθρο 9 
Φάκελος Προγράμματος 

Ολόκληρος ο φάκελος του Προγράμματος φυλάσσεται στη Γραμματεία του ΚΕΚ/ΟΠΑ. 
 


