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Όροι και Προϋποθέσεις Προγραμμάτων Σπουδών 
 

 

1. Εγγραφές 

 

Οι καταρτιζόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (στο εξής «EPLO» ή «Οργανισμός») τις αιτήσεις τους και 

να προχωρήσουν στην πληρωμή των διδάκτρων από τη στιγμή που αποφασίσουν να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. Η 

πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που 

γνωστοποιούνται στους καταρτιζόμενους από τη Γραμματεία του EPLO. Εάν η πληρωμή 

δεν πραγματοποιηθεί εντός της τιθέμενης προθεσμίας η εγγραφή δεν ολοκληρώνεται και 

η συμμετοχή στο πρόγραμμα σπουδών δεν είναι εγγυημένη. Η ολοκλήρωση της 

εγγραφής πραγματοποιείται με την (κατά περίπτωση μερική ή συνολική) καταβολή των 

διδάκτρων. Η πληρωμή των διδάκτρων θεωρείται ως αποδοχή των παρόντων Όρων και 

Προϋποθέσεων για τα Προγράμματα Σπουδών. 

 

2. Ακυρώσεις 

Όλες οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και η ισχύς τους αρχίζει από την 

ημερομηνία κατά την οποία ο EPLO επιβεβαιώνει τη λήψη της εν λόγω ανακοίνωσης. Σε 

περίπτωση που η ακύρωση γίνει 4 εβδομάδες πριν την επίσημη ημερομηνία έναρξης του 

προγράμματος, καταβάλλεται στον καταρτιζόμενο το σύνολο των διδάκτρων που 

κατέβαλε. Σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 4 εβδομάδες, αλλά 

περισσότερο από 2 εβδομάδες πριν από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του 

προγράμματος ο καταρτιζόμενος δικαιούται επιστροφή του 50% του συνόλου των 

διδάκτρων που κατέβαλε. Σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 2 

εβδομάδες πριν από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, δεν υπάρχει 

δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων. Η ακύρωση μετά την έναρξη του προγράμματος έχει 

ως αποτέλεσμα την απώλεια των καταβληθέντων διδάκτρων. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 

και στις περιπτώσεις της μερικής καταβολής διδάκτρων. Μη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

σπουδών λόγω ασθένειας ή για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, δεν παρέχει το 

δικαίωμα επιστροφής των διδάκτρων που έχουν καταβληθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 

δίδακτρα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα προγράμματα, ούτε σε άλλους 

καταρτιζόμενους. Εάν, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, το πρόγραμμα ακυρωθεί, 

πραγματοποιείται πλήρης επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβληθεί. Σε 

περίπτωση μη ολοκλήρωσης προγράμματος σπουδών η επιστροφή είναι αναλογική. Ο 

EPLO διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το πρόγραμμα πριν από την έναρξη του, εάν 

δεν καλυφθούν τα ελάχιστα όρια πρόσληψης καταρτιζομένων. Σε αυτή την περίπτωση 

πραγματοποιείται πλήρης επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβληθεί, εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων βρίσκεται στη 

διακριτική ευχέρεια του EPLO. 
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3. Κανόνες μαθήματος 

 

Οι κανόνες που περιγράφονται παρακάτω τίθενται ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι 

μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος θα είναι σε θέση να παρέχουν 

και να απολαμβάνουν, αντίστοιχα, το πρόγραμμα σπουδών σε ένα ασφαλές και φιλικό 

περιβάλλον. Κάθε καταρτιζόμενος που παραβιάζει τους κανόνες του προγράμματος, 

όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω μπορεί να αντιμετωπίσει την άμεση αποπομπή του 

από αυτό, χωρίς δικαίωμα επιστροφής των διδάκτρων που έχει καταβάλει : 

1. Ρατσιστική ή δυσμενής διάκριση, σεξουαλικά ακατάλληλη ή εκφοβιστική συμπεριφορά 

προς άλλους καταρτιζόμενους ή μέλος του προσωπικού απαγορεύεται. 

2. Κατανάλωση ή κατοχή αλκοόλ και χρήση ή κατοχή ναρκωτικών από τους 

καταρτιζόμενους στις εγκαταστάσεις του EPLO απαγορεύεται. 

3. Υλικές ζημίες, στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του EPLO, καθώς και υλικές 

ζημιές, στους χώρους ξενοδοχείου ή σε ιδιοκτησία άλλων μαθητών χρεώνονται στον 

καταρτιζόμενο. 

4. Τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων και των 

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του προγράμματος πρέπει να είναι 

απενεργοποιημένα ή σε αθόρυβη λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου. 

5. Οι καταρτιζόμενοι και το διδακτικό προσωπικό οφείλουν να είναι ντυμένοι ευπρεπώς 

και να προσέρχονται και να αποχωρούν την προκαθορισμένη ώρα. 

6. Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας είναι 60 λεπτά, εκ των οποίων 52 λεπτά παράδοσης 

και 8 λεπτά διαλλείματος. Τα διαλλείματα μπορούν να συμπτύσσονται ή να ενοποιούνται 

ανάλογα με τις ανάγκες της παράδοσης με πρωτοβουλία του διδάσκοντος. 

7. Η έναρξη της κάθε παράδοσης πραγματοποιείται σε προγραμματισμένη ώρα, με 

δυνατότητα απόκλισης που δε μπορεί να ξεπερνά τα 10 λεπτά και με ταυτόχρονη 

παράτασή στο τέλος της. 

8. Η ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση ή άλλη ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση του 

μαθήματος από τους καταρτιζόμενους απαγορεύεται. 

 
4. Προωθητικό υλικό 

 

Οι καταρτιζόμενοι μπορεί να κληθούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο, στο τέλος του 

μαθήματος ή του προγράμματος σπουδών. Επίσης, μπορούν να ληφθούν φωτογραφίες 

ή βίντεο των καταρτιζομένων στο πρόγραμμα, του οποίου ο EPLO διατηρεί το δικαίωμα 

χρήσης στο μέλλον για προώθηση, εκτός αν υπάρχει η ρητή και έγγραφη άρνηση του 

καταρτιζόμενου. 

 

5. Ευθύνης & αλλαγές  

 

Ο EPLO διαθέτει ασφάλιση αστικής ευθύνης. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από τον 

EPLO εκτός από σωματικές βλάβες ή θάνατο που προκλήθηκε από βαριά αμέλεια του 

Οργανισμού ή εκείνων που απασχολούνται από αυτόν. Οι λεπτομέρειες του 

προγράμματος έχουν δημοσιευθεί με καλή πίστη και στο καλύτερο δυνατό της γνώσης 
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μας. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή 

τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε πτυχή του προγράμματος και των παρόντων όρων. Ο 

EPLO διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνεται με προωθητικό υλικό σε καταρτιζόμενους ή 

υποψηφίους. Οι αποφάσεις αυτές βρίσκονται εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια του 

EPLO. 

 

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο  

 

Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέρη συμφωνούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης και ότι οι Κανονισμοί του EPLO εφαρμόζονται και 

στην παρούσα σύμβαση. 


