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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Το Κέντρο λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 10η Ιουλίου. Το Κέντρο λειτουργεί και κατά τα Σαββατοκύριακα. Το 
εκπαιδευτικό έτος μπορεί να παραταθεί μέχρι και τον Οκτώβριο του επομένου εκπαιδευτικού έτους για κάλυψη μαθημάτων 
που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι τον Ιούλιο του προηγουμένου εκπαιδευτικού έτους.  

 
2. Οι μέρες και οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 10.00 έως 14.00 και 

από 17.00 έως 21.00. Οι σπουδαστές μπορούν να τακτοποιούν τις εκκρεμότητές τους (οικονομικές ή άλλης φύσης) με τη 
Γραμματεία αποκλειστικά τις παραπάνω μέρες και ώρες. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωράριο 
λειτουργίας της Γραμματείας.  

 
Β. ΕΓΓΡΑΦΗ 

 
3. Για την εγγραφή ενός σπουδαστή χρειάζεται ο σπουδαστής να είναι 18 ετών τουλάχιστον. Σε περίπτωση που δεν έχει 

συμπληρώσει κατά την ημερομηνία εγγραφής του το 18ο έτος αλλά έχει συμπληρώσει το 16ο , απαιτείται για την εγγραφή 
του έγγραφη δήλωση συναίνεσης και των δύο γονέων ή των νομίμων κηδεμόνων του.  

4. Για την εγγραφή ενός σπουδαστή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται στη Διεύθυνση προς έγκριση: 
 Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητος ή διαβατηρίου  
 Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή ανώτερης βαθμίδας εκπαιδευτικού ιδρύματος. 
 Φωτογραφίες (τέσσερις ανά ειδικότητα) 
 Η φόρμα κατάστασης υγείας σπουδαστή στην οποία ο σπουδαστής δηλώνει το πλήρες ιατρικό ιστορικό του, ότι είναι 

υγιής και ότι μπορεί να συμμετέχει χωρίς επιβάρυνση της δικής του υγείας ή των συσπουδαστών του στον ανωτέρω 
κύκλο σπουδών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει κάθε μεταγενέστερη μεταβολή της υγείας του κατά τη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 
5. Για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα ενός σπουδαστή για την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού κύκλου, χρειάζεται να 

καταβληθεί ποσό εγγραφής. Το ποσό αυτό αποτελεί τμήμα των διδάκτρων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η αίτηση του 
σπουδαστή και έχει ήδη καταβληθεί ποσό εγγραφής, τότε το ποσό αυτό επιστρέφεται. 

 
6. Το ποσό της εγγραφής, των διδάκτρων και ο χρόνος κατά τον οποίο αυτά μπορούν να γίνουν δεκτά για κάθε τμήμα, 

καθορίζονται κατ’ έτος από τη Διεύθυνση πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού κύκλου.  
 

7. Το ποσό της εγγραφής δεν επιστρέφεται εάν ο υποψήφιος σπουδαστής, για δικούς του λόγους, δεν παρακολουθήσει τα 
μαθήματα για τα οποία έχει εγγραφεί. Εφ όσον όμως ενημερώσει έγκαιρα τη Διεύθυνση, (πριν την ημερομηνία έναρξης του 
εκπαιδευτικού κύκλου) το ποσό της εγγραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του ίδιου εκπαιδευτικού έτους ως εγγραφή ή 
ως δίδακτρα για  την παρακολούθηση από τον ίδιο άλλης δραστηριότητας του Κέντρου.  

 
Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

 
8. Η παρακολούθηση των μαθημάτων της Σχολής ανάλογα με τον εκπαιδευτικό κύκλο ενδέχεται να γίνεται: 

 Με φυσική παρουσία του σπουδαστή. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν όλα τα μαθήματα που έχουν πρακτικό και 
βιωματικό αντικείμενο διδασκαλίας (π.χ. μασάζ, ρεφλεξολογία, αυτογνωσία, υδροθεραπεία παχέος εντέρου, 
συμβουλευτική θεραπευτή). Η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία του 
σπουδαστή. Τέλος υπάρχει η περίπτωση σε τμήματα θεωρητικών μαθημάτων λόγω ιδιαιτερότητας του αντικειμένου 
τους κάποιες ώρες να πρέπει να καλυφθούν με φυσική παρουσία. 
 

 Με παρακολούθηση ήδη βιντεοσκοπημένου μαθήματος, σε τόπο και χρόνο της επιλογής του σπουδαστή μέσω 
Internet. Η παρακολούθηση των θεωρητικών μόνο μαθημάτων της Σχολής ενδέχεται να περιέχει και ώρες 
εκπαίδευσης που γίνονται με τη φυσική παρουσία του σπουδαστή και ώρες εκπαίδευσης που γίνονται με την 
παρακολούθηση από τον σπουδαστή βιντεοσκοπημένου μαθήματος. Για την ύπαρξη βιντεοσκοπημένων μαθημάτων 
η Σχολή υποχρεούται να ενημερώσει τους σπουδαστές κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού τους έτους, καθώς επίσης 
και να τους χορηγήσει τους απαραίτητους κωδικούς και οδηγίες για την σύνδεσή τους με το website της Σχολής για 
την online παρακολούθηση. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να γίνει από τους σπουδαστές εντός συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος (διαρκείας συνήθως ενός μήνα, με σκοπό να διατηρείται η κατάλληλη αλληλουχία της 
θεματολογίας της εκπαίδευσης) που η σχολή προτείνει στους σπουδαστές. Για την παρακολούθηση αυτή ο 
σπουδαστής δεν απαιτείται να έχει φυσική παρουσία στον χώρο της Σχολής. Μπορεί να το παρακολουθήσει κατά το 
προτεινόμενο χρονικό πλαίσιο, από όποιον τόπο και σε όποιον χρόνο το επιλέξει. Απαιτείται η ύπαρξη υπολογιστή 
και σύνδεση internet. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως 
τη Σχολή και να ρυθμίσει τη δυνατότητα παρακολούθησης του συγκριμένου μαθήματος ηλεκτρονικά από τον χώρο 
της Σχολής με εξοπλισμό που θα του διαθέσει η Σχολή. Οι σπουδαστές θα έχουν χρόνο κατά την επόμενη φυσική 
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τους συνάντηση με τον καθηγητή τους για να επιλύσουν απορίες ή σε άλλη περίπτωση σε ιδιωτική συνομιλία με τον 
καθηγητή.  
 

 Με online παρακολούθηση του μαθήματος κατά τον χρόνο που γίνεται αλλά από τόπο επιλογής του σπουδαστή μέσω 
Internet.  Σε αυτά είναι δυνατόν, εφ’ όσον είναι εφικτό από τη φύση του μαθήματος, να περιλαμβάνονται και 
μαθήματα φυσικής παρουσίας. Για τα μαθήματα αποκλειστικά φυσικής παρουσίας ενημερώνεται από τη Σχολή εξ 
αρχής. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος κατά την παρακολούθηση ενός μαθήματος on line, (π.χ. διακοπή του 
Internet) θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το μάθημα μέσω παρακολούθησης βιντεοσκόπησης και να συζητήσει 
τυχόν απορίες του με τον διδάσκοντα καθηγητή μέσω προσωπικής φυσικής συνάντησης ή συνομιλίας μέσω 
τηλεφώνου ή Skype. 
    

9. Εάν ο σπουδαστής για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακολουθήσει όλη την σειρά των μαθημάτων του εκπαιδευτικού κύκλου 
που επέλεξε, (είτε διότι ξεκίνησε μετά την έναρξη του κύκλου, είτε διότι απουσίασε) οφείλει να εξοφλήσει όλα τα δίδακτρα.  

 
10. Ο Σπουδαστής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την εκπαιδευτική αυτή σύμβαση, διακόπτοντας τις 

σπουδές του, εντός σαράντα πέντε ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 
Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι το δικαίωμά του αυτό ο Σπουδαστής μπορεί να το ασκήσει μόνο με την αυτοπρόσωπη 
εμφάνισή του στη Γραμματεία της Σχολής, κατά την οποία θα προσκομίσει την δήλωση υπαναχώρησής του θα και 
υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την διευθέτηση της διακοπής της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση 
υπαναχώρησής του, ο Σπουδαστής υποχρεούται να εξοφλήσει το αντίτιμο του μέρους των υπηρεσιών που του έχουν μέχρι 
την ημερομηνία εκείνη παρασχεθεί. Σε περίπτωση που έχει ξεπεραστεί το χρονικό όριο των σαράντα πέντε ημερολογιακών 
ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, υποχρεούται αφού εξοφλήσει το αντίτιμο του μέρους των 
υπηρεσιών που του έχουν μέχρι την ημερομηνία εκείνη παρασχεθεί, να καταβάλει στη Σχολή ποσό ίσο με το 20% επί της 
συνολικής αξίας των υπολοίπων διδάκτρων. Η αξίωση δε αυτή της Σχολής καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή με την 
παραλαβή από τη Σχολή της δήλωσης υπαναχώρησης του Σπουδαστή. Κατόπιν τούτου, διατηρεί το δικαίωμα μέσα σε 
διάστημα δύο εκπαιδευτικών ετών να συνεχίσει την εκπαίδευσή του από το σημείο που την σταμάτησε. Μετά την 
παρέλευση των δύο ετών από την δήλωση υπαναχώρησης του Σπουδαστή, δικαιούται επίσης να συνεχίσει τις σπουδές 
του, στην περίπτωση όμως αυτή θα χρειαστεί να δώσει ειδικές εξετάσεις για να επαναξιολογηθούν οι γνώσεις και η 
κατάρτισή του. Επίσης στην περίπτωση αυτή, εφ όσον έχουν υπάρξει αλλαγές στην ύλη και στα μαθήματα θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.  

11. Εάν ο σπουδαστής ενός εκπαιδευτικού κύκλου δηλώνει την επιθυμία να διακόψει τις σπουδές του σε αυτόν και να 
εγγραφεί σε έναν άλλο εκπαιδευτικό κύκλο, τότε οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στη Γραμματεία, παραλαμβάνοντας και ο 
ίδιος αντίγραφο της δήλωσης αυτής, να εξοφλήσει από τα δίδακτρα του πρώτου κύκλου το ποσό που αντιστοιχεί στα 
μαθήματα που έχουν ήδη γίνει μέχρι την ημερομηνία δήλωσης της αλλαγής και κατόπιν μπορεί να εγγραφεί στον νέο 
κύκλο. Εφ όσον τα δίδακτρα που είχε προκαταβάλει για τον πρώτο κύκλο ξεπερνούν το απαιτούμενο ποσό εξόφλησης, το 
επί πλέον ποσό πιστώνεται επ’ ονόματί του για την παρακολούθηση του νέου εκπαιδευτικού κύκλου.  

12. Τα δίδακτρα καταβάλλονται από την 1η έως την 5η  εκάστου μηνός και εφ’ όσον το συνολικό ποσό διδάκτρων (όχι το ύψος 
της κάθε δόσης) ξεπερνά τα 500 ευρώ, οι καταβολές βάσει νόμου γίνονται αποκλειστικά και μόνον τραπεζικά. Για 
ποσά συνολικών διδάκτρων μικρότερα των 500 ευρώ οι  καταβολές μπορούν να γίνονται και με καταβολή μετρητών στη 
γραμματεία, αποκλειστικά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 10.00 έως 13.30 και από 17.00 έως 20.30. Σε 
περίπτωση τραπεζικής καταβολής, η απόδειξη της καταβολής και η ενημέρωση του λογαριασμού των σπουδαστών  γίνεται 
αποκλειστικά με ευθύνη του σπουδαστή, με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης, το Κέντρο θα βρεθεί στη θέση να προβεί στη διακοπή της συνέχισης της εκπαίδευσης του σπουδαστή και 
να απαιτήσει τα δίδακτρα με κάθε νόμιμο τρόπο.  
 

13. Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας καταβολής των διδάκτρων μεταξύ Διεύθυνσης και σπουδαστή, αυτή θα 
γίνεται μόνον εγγράφως. Οι σπουδαστές κατά την καταβολή των διδάκτρων τους υποχρεούνται να προσκομίζουν και το 
ατομικό τους δελτίο, ώστε οι καταβολές να καταγράφονται και σε αυτό. Υποχρεούνται επίσης να παραλαμβάνουν την 
απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων. 

 
14. Για να στοιχειοθετήσει ο σπουδαστής το δικαίωμα συμμετοχής στης εξετάσεις της ειδικότητάς του τον Ιούνιο, θα πρέπει να 

έχει υπάρξει προηγουμένως εξόφληση των διδάκτρων του έτους. Σε περίπτωση μη εξόφλησης, θα έχει τη δυνατότητα να 
συμμετέχει στην αμέσως επόμενη εξεταστική ημερομηνία, αφού θα έχει προηγηθεί εξόφληση. 

 
15. Δραστηριότητα η οποία δεν συγκεντρώνει το ελάχιστο ποσό σπουδαστών (αριθμός που ορίζεται για κάθε δραστηριότητα 

με βάση τη φύση της και τις ιδιαιτερότητές της από τη Διεύθυνση) αναβάλλεται ή ακυρώνεται. Στην περίπτωση αυτή, όσοι 
υποψήφιοι σπουδαστές έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή, ενημερώνονται και επιστρέφεται σε αυτούς το ποσό εγγραφής που 
έχουν ήδη καταβάλει. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιστρέφεται ποσό εγγραφής που έχει ήδη καταβληθεί. 

 
16. Το Εργαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ημερομηνίες των μαθημάτων, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνοντας 

τους σπουδαστές για αυτές. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα) οι σπουδαστές οφείλουν με 
δική τους πρωτοβουλία να επικοινωνούν με τη Σχολή για να πληροφορηθούν για τυχόν αλλαγές των μαθημάτων.  
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Δ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 
17. Εφ’ όσον ένας σπουδαστής εγγραφεί εγκαίρως σε πρώτο έτος διετούς ή τριετούς εκπαιδευτικού κύκλου έγκαιρα, δικαιούται 

έκπτωσης επί των διδάκτρων. Η έκπτωση αυτή είναι της τάξης του 10% επί των διδάκτρων, εφ’ όσον εγγραφεί τουλάχιστον 
30 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού κύκλου. 
 

18. Εάν το ποσό των διδάκτρων καταβληθεί προκαταβολικώς πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού κύκλου, γίνεται έκπτωση 5%. 
Αυτό ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον τρέχοντα οδηγό 
σπουδών της Σχολής και οι οποίες διαρκούν τουλάχιστον έξι ή περισσότερους μήνες και όχι για κάποια άλλη 
δραστηριότητα. 

 
19. Σπουδαστής ο οποίος εγγράφεται και παρακολουθεί κατά το ίδιο εκπαιδευτικό έτος περισσότερους εκπαιδευτικούς 

κύκλους του ενός, δικαιούται έκπτωσης 5% για κάθε εκπαιδευτικό κύκλο πέραν του πρώτου. Αυτό ισχύει αποκλειστικά και 
μόνο για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον τρέχοντα οδηγό σπουδών της Σχολής και όχι για 
κάποια άλλη δραστηριότητα πλην των αναφερομένων. 

 
20. Σε περίπτωση εγγραφής περισσοτέρων του ενός μελών της ιδίας οικογένειας με πρώτο βαθμό συγγένειας μεταξύ τους, 

κάθε επί πλέον μέλος του πρώτου θα έχει έκπτωση 5%. Αυτό ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον τρέχοντα οδηγό σπουδών της Σχολής και όχι για κάποια άλλη δραστηριότητα 
πλην των αναφερομένων. 
 

21. Σε περίπτωση που συντρέχουν περισσότεροι του ενός λόγοι έκπτωσης, (π.χ. έγκαιρη εγγραφή, προκαταβολική εξόφληση 
των διδάκτρων και συμμετοχή του σπουδαστή σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς κύκλους, και ύπαρξη κάρτας 
ανεργίας) το μέγιστο της έκπτωσης που μπορεί να γίνει είναι 20%. Αυτό ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον τρέχοντα οδηγό σπουδών της Σχολής και όχι για κάποια άλλη δραστηριότητα 
πλην των αναφερομένων. 
 

22. Σπουδαστής ο οποίος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έναν εκπαιδευτικό κύκλο, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως, 
δύναται να είναι παρών στον ίδιο εκπαιδευτικό κύκλο κατά το αμέσως επόμενο εκπαιδευτικό έτος ως ακροατής. Για την 
παρακολούθηση αυτή θα πληρώσει το 20% των διδάκτρων. Σε περίπτωση παρέλευσης του επομένου εκπαιδευτικού έτους, 
η τυχόν μεταγενέστερη παρακολούθηση ακροατή γίνεται με έκπτωση επί των τρεχόντων διδάκτρων κατά 50%. Για να 
ισχύσει το παρόν, θα πρέπει πρώτα ο σπουδαστής να ζητήσει και να λάβει άδεια και από τη Διεύθυνση και από τον 
αρμόδιο καθηγητή, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις παρακολούθησης, δηλαδή δεν ξεπερνιέται ο ανώτατος αριθμός 
σπουδαστών που προβλέπεται στο συγκεκριμένο τμήμα. Η συμμετοχή του στον εκπαιδευτικό κύκλο ως ακροατή οφείλει να 
γίνεται με σεβασμό προς τους σπουδαστές του κύκλου. Οφείλει να μην κάνει κατάχρηση του χρόνου διδασκαλίας εις 
βάρος των τρεχόντων σπουδαστών του κύκλου. Στα μαθήματα εξ αποστάσεως δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην 
υποβολή ερωτήσεων μέσω του forum ή στις μηνιαίες συναντήσεις σπουδαστών καθηγητών προς υποβολή ερωτήσεων. Το 
ποσοστό των ακροατών σπουδαστών σε ένα τμήμα δεν μπορεί επίσης να υπερβαίνει το 20% του μέγιστου δυνατού 
αριθμού των σπουδαστών.  Ως εκ τούτου, δεν δικαιούται να απουσιάσει από τα μαθήματα χωρίς να έχει ενημερώσει γι 
αυτό προηγουμένως τη Γραμματεία. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του ακροατή η Σχολή δικαιούται να 
ανακαλέσει την απόφασή της για παρακολούθηση των μαθημάτων, ιδίως αν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι ακροατές 
που λόγω κάλυψης του ποσοστού του 20% από αυτόν, δεν είχαν τη δυνατότητα παρακολούθησης.  

 
23. Κατόπιν προτάσεως του διδάσκοντος καθηγητού και συμφωνίας της Διεύθυνσης του Κέντρου, είναι δυνατή η συμμετοχή 

αποφοίτου του συγκεκριμένου κύκλου σε συγκεκριμένα σεμινάρια ως βοηθού του διδάσκοντος καθηγητού. Καθήκον του 
βοηθού είναι η υποστήριξη του καθηγητού στη διαδικασία της διδασκαλίας, ή κατ’ ιδίαν συζήτηση θεμάτων διδασκαλίας 
και ή αντικατάσταση του καθηγητού από τον βοηθό σε τμήματα της διδακτέας ύλης. Για τη διαδικασία αυτή ο βοηθός 
οφείλει να παρακολουθήσει δύο φορές σε συνεχόμενα εκπαιδευτικά έτη την ύλη στην οποία ενδιαφέρεται να γίνει 
εκπαιδευτής. Ως δίδακτρα οφείλει να πληρώσει για την μεν πρώτη φορά παρακολούθησης της ύλης τα επίσημα δίδακτρα 
με έκπτωση 50% και κατά την δεύτερη φορά παρακολούθησης της ύλης με έκπτωση 65% επί των διδάκτρων.    
 

24. Στην έναρξη κάθε εκπαιδευτικού έτους, με απόφαση της διεύθυνσης δίνονται δύο διετείς υποτροφίες που παρέχουν τη 
δυνατότητα δωρεάν εκπαίδευσης σε δύο σπουδαστές. Η μία θέση παρέχεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων 
Ρεφλεξολόγων και τη Σχολή Τυφλών, σε τυφλό άτομο και η δεύτερη σε αγόρι ή κορίτσι τουλάχιστον 16 ετών που διαμένει 
στο Ορφανοτροφείο «Μέλισσα».  
 

Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ: 
 

25. Ο σπουδαστής οφείλει να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στον εκπαιδευτικό του κύκλο, εκτός και 
αν έχει απαλλαγεί από κάποια από αυτά λόγω προηγούμενης εκπαίδευσης. Οφείλει επίσης να παραστεί στις ώρες των 
μαθημάτων πρακτικής, αυτογνωσίας και δημοσίων σχέσεων, που προβλέπονται από τον εκπαιδευτικό κύκλο που 
παρακολουθεί. Λόγω του ότι σε αυτά τα μαθήματα δεν προβλέπονται εξετάσεις, ο βαθμός του υπολογίζεται ποσοστιαία, 
ανάλογα με το σύνολο των ωρών που έχει παραστεί. Σε περίπτωση απουσιών του σε αυτά τα μαθήματα, ο βαθμός του 
μειώνεται κατά μία μονάδα για κάθε δέκατο των προβλεπόμενων ωρών στις οποίες απουσίασε. Εξαίρεση από τον κανόνα 
αυτό υπάρχει για τους σπουδαστές των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εκτός του νομού Θεσσαλονίκης. Σε αυτούς η 
υποχρέωση παρακολούθησης στα ανωτέρω μαθήματα, δεν υφίσταται. 
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26. Στο μάθημα της αυτογνωσίας ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής για να αποκτήσει το δικαίωμα παρακολούθησης, οφείλει να 

κάνει δήλωση ότι θα το παρακολουθήσει εάν είναι ήδη εγγεγραμμένος σε εκπαιδευτικό κύκλο που περιλαμβάνει το 
συγκριμένο μάθημα ή εγγραφή εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε τέτοιον εκπαιδευτικό κύκλο. Οφείλει να ενημερώνει 
εγκαίρως για τυχόν καθυστέρηση ή απουσία που θα χρειαστεί να κάνει. Σε περίπτωση δυο απουσιών χωρίς προηγούμενη 
ενημέρωση, διαγράφεται αυτόματα από τη λίστα παρακολουθούντων το συγκεκριμένο μάθημα. Εφ’ όσον υπάρχουν 
διαθέσιμες θέσεις, οι χρόνοι που μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο τμήμα της αυτογνωσίας είναι η πρώτη Δευτέρα του 
Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου. 

 
27. Οι σπουδαστές οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως (δηλαδή πριν την έναρξη του μαθήματος) την γραμματεία για την τυχόν 

καθυστέρηση ή απουσία τους. Το όριο απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 25% των διδακτικών ωρών του 
συγκεκριμένου μαθήματος Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται μέσω email, fax, ή συμπλήρωσης σχετικού γραπτού 
εντύπου στη γραμματεία.  Σε περίπτωση έγκαιρης ενημέρωσης του Εργαστηρίου πριν την απουσία, κάθε ώρα απουσίας 
υπολογίζεται με συντελεστή 1,0. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης ο αντίστοιχος συντελεστής ορίζεται στο 1,3.   
Συνεπώς π.χ. 5 ώρες απουσίας με έγκαιρη ενημέρωση υπολογίζονται ως 5 ώρες απουσίας, ενώ 5 ώρες απουσίας χωρίς 
έγκαιρη ενημέρωση υπολογίζονται ως 6,5 ώρες απουσίας.   

 
28. Εφ` όσον ο προβλεπόμενος αριθμός απουσιών που δικαιούται ένας σπουδαστής σε κάποιο μάθημα ξεπεραστεί, αυτό 

οδηγεί στην εκ νέου εγγραφή και παρακολούθηση από τον σπουδαστή του συγκεκριμένου μαθήματος, κατά το επόμενο 
εκπαιδευτικό έτος. Για την επανάληψη παρακολούθησης μαθήματος ή τμήματος ενός εκπαιδευτικού κύκλου λόγω 
απουσιών, παρέχεται στον σπουδαστή έκπτωση 70% στα δίδακτρα. Σε συγκεκριμένα μαθήματα υπάρχει, εφ όσον το 
επιλέξει ο σπουδαστής, η δυνατότητα κάλυψης της ύλης κατά την οποία απουσίασε, με ιδιαίτερα μαθήματα. Στην 
περίπτωση αυτή ο σπουδαστής οφείλει να καλύψει την αμοιβή του καθηγητού των ιδιαιτέρων μαθημάτων.  

 
29. Σε περίπτωση απουσίας, ο σπουδαστής οφείλει με δική του πρωτοβουλία να ζητήσει από την γραμματεία τις σημειώσεις 

που τυχόν δόθηκαν κατά την απουσία του και να ενημερωθεί για την ύλη, τις εργασίες που τυχόν δόθηκαν και για 
οποιοδήποτε άλλο θέμα.  

 
30. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής εγγραφεί σε έναν εκπαιδευτικό κύκλο μετά την έναρξή του, ο αριθμός των 

απουσιών που δύναται να κάνει υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των διδακτικών ωρών που έχει να παρακολουθήσει, 
έτσι ώστε να διατηρηθούν τα ίδια ποσοστά απουσιών.   
 

31. Σε περίπτωση που ένας σπουδαστής παρακολούθησε σεμινάριο στο ίδιο ή στα προηγούμενα δύο εκπαιδευτικά έτη και 
επιλέξει στη συνέχεια να παρακολουθήσει εκπαιδευτικό κύκλο που συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο σεμινάριο, 
δικαιούται μείωσης διδάκτρων. Η μείωση αυτή θα αντιστοιχεί στα δίδακτρα που θα πλήρωνε αν παρακολουθούσε το 
σεμινάριο αυτό, όχι ως ξεχωριστό σεμινάριο, αλλά ως μέρος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού κύκλου. Εάν ο αρχικός 
χρόνος παρακολούθησης του σεμιναρίου ξεπερνά τα δύο εκπαιδευτικά έτη, για να ισχύσει η ανωτέρω μείωση, θα πρέπει ο 
σπουδαστής να εξεταστεί ως προς την επάρκειά του στην ύλη του σεμιναρίου.  

 
ΣΤ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

 
32. Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων γίνονται στις καθορισμένες από το πρόγραμμα ημερομηνίες. Όλοι οι σπουδαστές 

πρέπει να είναι παρόντες 10’ πριν την έναρξη. Σε περίπτωση απουσίας ενός σπουδαστή για οποιοδήποτε λόγο από τις 
εξετάσεις, δίνεται η δυνατότητα να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα με ειδική επαναληπτική εξέταση. Το ίδιο ορίζεται και 
σε κάθε περίπτωση που ο σπουδαστής κατά τις εξετάσεις του δεν έχει πετύχει προβιβάσιμο βαθμό. Στους σπουδαστές 
που παρακολουθούν distant learning εκπαίδευση οι ημερομηνίες εξετάσεων ορίζονται όλες μαζί εντός του Ιουνίου εντός 
μίας ή δύο ημερών προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους.  

 
33. Οι εξετάσεις ανάλογα με το μάθημα μπορεί να είναι προφορικές, γραπτές ή πρακτικές. Σε περίπτωση δυσκολίας κάποιου 

σπουδαστή να εξεταστεί γραπτά (π.χ. λόγω δυσλεξίας ή όχι επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας) τότε εφ’ όσον είναι 
δυνατό, μπορεί να οριστεί ειδική εξέταση, π.χ. προφορική αντί για γραπτή ή σε άλλη γλώσσα μέσω διερμηνέως). Για κάθε 
ειδική ή επαναληπτική εξέταση, γραπτή, προφορική ή πρακτική, ο σπουδαστής επιβαρύνεται με χρηματικό ποσό 
εξετάστρων που καθορίζεται από το Εργαστήριο καθώς και σε κάθε επιπλέον έξοδο που θα χρειαστεί να γίνει (π.χ. αμοιβή 
διερμηνέως). 

 
34. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εξετάστρων κάθε σπουδαστής που θα δηλώσει εγγράφως στη Γραμματεία 

το αργότερο μία ημέρα πριν την ημέρα της εξέτασης, ότι θα απουσιάσει από την εξέταση, και θα λάβει απόδειξη 
παραλαβής της δήλωσης του αυτής. Οι ειδικές επαναληπτικές εξετάσεις κατά κανόνα διενεργούνται κατά τους μήνες 
Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Ιούλιο. Η ακριβής ώρα και ημερομηνία των επαναληπτικών εξετάσεων ορίζεται από τη 
Διεύθυνση τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις. 

 
35. Για να θεωρηθεί επιτυχημένη μία εξέταση, θα πρέπει ο σπουδαστής να έχει βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο της βάσης του 

μαθήματος. Η βάση αναγράφεται στο τεστ και μπορεί να διαφέρει από μάθημα σε μάθημα. Σε περίπτωση μη αναφοράς 
της, ισχύει το 5 με άριστα το 10. Στο μάθημα της Ανατομίας – Φυσιολογίας – Παθολογίας για να είναι επιτυχημένη η 
εξέταση, ο σπουδαστής θα πρέπει να βαθμολογηθεί με τη βάση τουλάχιστον, σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου 
οργανισμού. Σε περίπτωση που σε κάποιο ή κάποια συστήματα δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τη βάση, τότε 
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επανεξετάζεται στο συγκεκριμένο σύστημα ή συστήματα και ο βαθμός του ενσωματώνεται με τον βαθμό της προηγούμενης 
εξέτασης. 

 
36. Οι πτυχιούχοι Σχολών Ιατρικών, Παραϊατρικών, Φυσιοθεραπείας, Ψυχολογίας, Διαιτολογίας, ΤΕΦΑΑ και Επιστημών 

Ολιστικής Θεραπευτικής, απαλλάσσονται από την παρακολούθηση και τις εξετάσεις μαθημάτων που περιλαμβάνονται 
στον εκπαιδευτικό κύκλο στον οποίο έχουν εγγραφεί, εφ όσον καταθέσουν στη Διεύθυνση το αργότερο δεκαπέντε ημέρες 
μετά την εγγραφή τους επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων με τα οποία αποδεικνύεται η επιτυχής παρακολούθηση αυτών 
των μαθημάτων, με διάρκεια φοίτησης ίση ή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από το Εργαστήριο, καθώς και η βαθμολογία 
τους. Στην περίπτωση που τα έγγραφα αυτά γίνουν αποδεκτά από την Διεύθυνση του Εργαστηρίου, τότε απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση παρακολούθησης των αντιστοίχων μαθημάτων καθώς και από την υποχρέωση καταβολής του μέρους 
εκείνου των διδάκτρων τους, που αναλογεί στα συγκεκριμένα μαθήματα, από τα οποία έτυχαν απαλλαγής. Στο 
πιστοποιητικό που θα πάρουν από το Εργαστήριο, θα ισχύει στα συγκεκριμένα μαθήματα, η βαθμολογία της 
προηγούμενης σχολής που αποφοίτησαν.  

 
37. Σε περίπτωση που από το αποδεικτικό παρακολούθησης που θα καταθέσουν οι ανωτέρω πτυχιούχοι, δεν αποδεικνύεται η 

βαθμολογία τους, μπορούν να απαλλαγούν από την παρακολούθηση του μαθήματος, εφ’ όσον  εξεταστούν με επιτυχία στο 
συγκεκριμένο μάθημα με ειδικό τεστ αξιολόγησης. Ο βαθμός σε αυτό το τεστ θα είναι και ο αναγραφόμενος στο 
Πιστοποιητικό του Κέντρου. Για κάθε ειδική εξέταση, ο σπουδαστής επιβαρύνεται με χρηματικό ποσό που καθορίζεται από 
το Κέντρο, είτε αυτή είναι γραπτή, προφορική ή πρακτική. 

 
Ζ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: 

 
38. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα του εκπαιδευτικού κύκλου, χορηγείται στον σπουδαστή 

Πιστοποιητικό σπουδών που βεβαιώνει των παρακολούθηση του συγκεκριμένου κύκλου. Στο Πιστοποιητικό αυτό 
αναφέρεται ο γενικός βαθμός του σπουδαστή, ο οποίος προκύπτει κατά 40% από τον μέσο όρο των μαθημάτων βασικής 
εκπαίδευσης – εφ’ όσον υπάρχουν– και κατά 60% από το βαθμό των μαθημάτων ειδικότητας. Η βεβαίωση αυτή δεν 
αποτελεί, κατά νόμο, τίτλο σπουδών ισότιμο με οποιονδήποτε άλλο τίτλο αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας στην Ελλάδα. 

 
39. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Κέντρο μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού κύκλου είναι: 

a. Απλή έγγραφη βεβαίωση χωρίς τον έντυπο τύπο του Certificate για όσους έχουν παρακολουθήσει μερικώς έναν 
εκπαιδευτικό κύκλο, ή έχουν ολοκληρώσει ένα μάθημα εκπαιδευτικού κύκλου.  

b. Βεβαίωση παρακολούθησης (Certificate) για όσους έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς κάθε 
εκπαιδευτικό κύκλο εκτός όσων στοιχειοθετούν το δικαίωμα έκδοσης του τίτλου Diploma. 

c. Πτυχίο (Diploma) σε όσους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τους εκπαιδευτικούς κύκλους Βιοσυντονισμού, 
Βοτανοθεραπείας, Ηλεκτροβελονισμού, Ιριδολογίας, Κινέζικης Βοτανοθεραπείας, Ολιστικής Κλινικής 
Αρωματοθεραπείας, Ολιστικού μασάζ, Ομοιοπαθητικής, Ρεφλεξολογίας, SERM, SPA Therapist, Σιάτσου, 
Υδροθεραπείας παχέος εντέρου, Φυσικοπαθητικής.   

 
Η. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: 

 
40. Οι σπουδαστές του Κέντρου κατά τις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων που περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση, θα 

πρέπει να φέρουν μαζί τους σεντόνι μασάζ, τις πετσέτες τους και τα εργαλεία τους, λάδια μασάζ, ή οποιονδήποτε 
πρόσθετο εξοπλισμό προβλέπεται να έχουν, βιβλία και σημειώσεις, στυλό και σημειωματάριο, θα φορούν κατάλληλα 
ρούχα για κάθε μάθημα, (π.χ. στο μάθημα της ρεφλεξολογίας παντόφλες) και θα έχουν κοντά νύχια για τα μαθήματα που 
αυτό προβλέπεται. Στην περίπτωση της μη ύπαρξης του κατάλληλου εξοπλισμού ή της μη κατάλληλης ένδυσης του 
σπουδαστή - ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος, τότε ο σπουδαστής συμμετέχει ως ακροατής, λαμβάνοντας μόνο 
τις μισές ώρες παρουσίας είτε σε μαθήματα είτε σε ώρες πρακτικής σε σχέση με αυτές που συμμετέχει. Ειδικά για τις ώρες 
της πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών η Σχολή παρέχει κρεβάτι ή στρώμα μασάζ, μαξιλάρια και κουβέρτα για 
σκέπασμα. Εάν ο σπουδαστής δεν διαθέτει σεντόνι για την προστασία του κρεβατιού και την υγιεινή του θεραπευόμενου, 
θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει σεντόνι της Σχολής αντί μικρού τιμήματος. 

 
41. Η Σχολή παρέχει στους σπουδαστές τις προβλεπόμενες σημειώσεις ανάλογα με το κάθε μάθημα. Οι σημειώσεις 

παρέχονται στους σπουδαστές κατά κανόνα σε ηλεκτρονική μορφή, είτε μέσω e-mail, είτε σε ένα Flash Memory Stick που 
θα πρέπει να προσκομίσει ο σπουδαστής στη Γραμματεία. Οι σημειώσεις είναι σε μορφή PDF, και διαβάζονται με το 
Adobe Reader, που μπορούν οι σπουδαστές να κατεβάσουν δωρεάν από το Internet. Σε περίπτωση δυσκολίας να 
παραλάβουν οι σπουδαστές τις σημειώσεις ή να τις διαβάσουν, θα πρέπει να  επικοινωνήσουν με τη Σχολή. Τέλος 
υπενθυμίζουμε ότι οι σημειώσεις που λαμβάνουν οι σπουδαστές αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Σχολής, αφορούν 
προσωπικά στους ίδιους και δεν είναι ορθό δεοντολογικά και νομικά να τις μοιράζονται, να τις δίνουν ή να τις κοινοποιούν 
με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε άλλον.  

 
42. Στις αίθουσες του Κέντρου που αυτό προβλέπεται, οι Σπουδαστές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται με υποδήματα που έχουν 

φορεθεί από τον δρόμο. Μπορούν πάντως να φορούν καθαρές παντόφλες ή άλλα καθαρά υποδήματα τα οποία μπορούν 
να φέρνουν από το σπίτι τους.  

 
43. Ως προς την ώρα ενάρξεως των μαθημάτων, oι σπουδαστές θα πρέπει να προσέρχονται το αργότερο πέντε (5’) λεπτά πριν 

την ώρα ενάρξεως του μαθήματος. Εάν για κάποιο σοβαρό λόγο καθυστερήσουν, θα περιμένουν στους χώρους υποδοχής 
έως το διάλειμμα. 
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44. Μέσα στους χώρους του Κέντρου απαγορεύεται το κάπνισμα. 

 
45. Μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται στους σπουδαστές η χρήση μέσων καταγραφής ήχου ή εικόνας. Κατ’ 

εξαίρεση, η χρήση αυτών των μηχανημάτων επιτρέπεται, μόνο κατόπιν εγκρίσεως από το Κέντρο και τον αρμόδιο 
καθηγητή. Απαγορεύεται επίσης η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την διάρκεια του μαθήματος, τα οποία οι σπουδαστές 
οφείλουν να απενεργοποιούν κατά την είσοδό τους στο χώρο της Σχολής.  

 
46. Κατά την ώρα των μαθημάτων αλλά και των διαλειμμάτων θα τηρείται απόλυτη ησυχία ώστε να μην ενοχλούνται οι μαθητές 

άλλων τμημάτων.  
 

47. Οι σπουδαστές εισάγουν στον χώρο του Κέντρου τα προσωπικά τους αντικείμενα με δική τους ευθύνη και ευθύνονται οι 
ίδιοι για την φύλαξη και προστασία τους. Το Κέντρο σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια ή καταστροφή 
αντικειμένου σπουδαστή. Επίσης οι σπουδαστές ευθύνονται για την φροντίδα των αντικειμένων του χώρου που 
χρησιμοποιούν. Για κάθε καταστροφή αντικειμένου του χώρου ευθύνονται για την αντικατάστασή του. Τέλος οφείλουν να 
παραδώσουν το χώρο που τους έχει εμπιστευθεί στην ίδια κατάσταση στην οποία τον παρέλαβαν. 

 
48. Η συμπεριφορά των σπουδαστών οφείλει να αντανακλά τον σεβασμό τους προς τους συσπουδαστές τους και το Κέντρο. 

Το Κέντρο διατηρεί, ως τελευταίο μέσο προστασίας από προσβλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά σπουδαστή προς τους 
συσπουδαστές του, ή προς το ίδιο, το δικαίωμα να αποβάλει τον σπουδαστή από τις εγκαταστάσεις του για διάστημα που 
μπορεί να διαρκεί από μία ημέρα έως και - σε περιπτώσεις συνεχών προσβλητικών συμπεριφορών  - όλο το εκπαιδευτικό 
έτος.    

 
49. Τα προβλήματα που προκύπτουν, θα λύνονται έπειτα από συζήτηση με τον αρμόδιο καθηγητή και μόνο σε περίπτωση 

αδυναμίας επιλύσεως, θα ενημερώνεται η Διεύθυνση μέσω εκπροσώπου της τάξης. 

50. Η Σχολή έχει ενημερώσει τον Σπουδαστή ότι τηρεί αρχεία προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά για τις ανάγκες της 
εκπαιδευτικής τους σχέσης. 

51. Στη Κέντρο υπάρχει «κιβώτιο» υποδείξεων. Όλα τα παράπονα και οι υποδείξεις είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να 
βοηθήσουν τις δραστηριότητες του Κέντρου να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο.  

 
52. Η μη άσκηση από το Κέντρο κάποιου από τα δικαιώματά του δεν συνεπάγεται την παραίτηση του από αυτό.  

 
 
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ       Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  
      


