Παράρτημα Α’
Life Therapy Academy
Κανονισμός Λειτουργίας - Έκδοση 19.5
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 και Τετάρτη από 11.00 έως 15.00 και από 17.00 έως 21.00 και Τρίτη,
Πέμπτη και Παρασκευή από 11.00 έως 15.00. 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 χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
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 έγγραφα, τα οποία κατατίθενται στη Διεύθυνση προς έγκριση:
•
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητος ή διαβατηρίου
•
Ψηφιακή Φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου, που θα αποσταλεί στο email του Κέντρου.
•
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.
•
Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή ανώτερης βαθμίδας εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Προαιρετικά και εφ’ όσον υπάρχει, μπορούν να κατατεθεί:
•
Κάθε άλλο αποδεικτικό προηγούμενης εκπαίδευσης σε μαθήματα που διδάσκονται στο κέντρο, με στόχο την απαλλαγή του
σπουδαστή από αυτά ή από μέρος τους. (Βλ. σχετικά άρθρα στην ενότητα «ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ»)
Επειδή όλη η επικοινωνία μεταξύ Σχολής και σπουδαστή γίνεται με email, ο σπουδαστής θα πρέπει να σιγουρευτεί για την ύπαρξη και
ομαλή λειτουργία του προσωπικού του email, το οποίο θα πρέπει να ελέγχει καθημερινά, και να φροντίσει να τοποθετήσει το επίσημο email
της Σχολής (info@lifetherapy.gr) στη λίστα ασφαλών αποστολέων, ώστε να αποφύγει τυχόν απώλειες emails που καταλήγουν στα
ανεπιθύμητα (spam).

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 στο σπουδαστή.

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 τους συνάντηση με τον καθηγητή τους για να επιλύσουν απορίες ή σε άλλη περίπτωση σε
ιδιωτική συνομιλία με τον καθηγητή.
•

9.

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.

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. Σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών εντός του διαστήματος των δύο ετών από
τη διακοπή, έχει ως έκπτωση στα δίδακτρά του, το 50% του ποσού που κατάβαλε κατά τη διακοπή. Μετά την παρέλευση των δύο ετών από
την δήλωση υπαναχώρησης του Σπουδαστή, δικαιούται επίσης να συνεχίσει τις σπουδές του, στην περίπτωση όμως αυτή, δεν δικαιούται
της έκπτωσης το 50% που αναφέρθηκε ανωτέρω, και 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
Πέμπτη από 11.00 έως 14.30 και από 17.00 έως 20.30 και Παρασκευή από 11.00 έως 14.30. 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. Επίσης ο σπουδαστής βαρύνεται για τυχόν τραπεζικά έξοδα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, το
οφειλόμενο ποσό επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το τέλος του μήνα,
απαιτείται επαναπροσδιορισμός της σύμβασης του σπουδαστή, διαδικασία που χρεώνεται με το ποσό των 20 ευρώ. Αυτό ισχύει και σε
περίπτωση που ενώ έχει γίνει τραπεζική κατάθεση, ο σπουδαστής έχει παραλείψει να ενημερώσει γι’ αυτήν τη Σχολή. 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 σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, θα
πρέπει να έχει υπάρξει προηγουμένως εξόφληση των διδάκτρων του έτους ή να είναι οικονομικά ενήμερος χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε
περίπτωση μη εξόφλησης, ή μη ύπαρξης οικονομικής ενημερότητας, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην αμέσως επόμενη εξεταστική
ημερομηνία, αφού θα έχει προηγηθεί εξόφληση ή οικονομική ενημερότητα.
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. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να
αντικαταστήσει διδάσκοντες καθηγητές με άλλους, εφ’ όσον απαιτείται κάτι τέτοιο για την εύρυθμη λειτουργία των σπουδών.
Δ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
17. Έκπτωση έγκαιρης εγγραφής: Εφ’ όσον ένας σπουδαστής εγγραφεί εγκαίρως σε πρώτο έτος μονοετούς, ή μεγαλύτερης διάρκειας
εκπαιδευτικού κύκλου, του οποίου η ειδικότητα διδάσκεται με φυσική παρουσία, δικαιούται έκπτωσης επί των διδάκτρων. Η έκπτωση αυτή
είναι της τάξης του 10%, εφ’ όσον εγγραφεί τουλάχιστον 3 μήνες και 5%, εφ’ όσον εγγραφεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την
ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού κύκλου. Ως ημερομηνία έναρξης νοείται η 15η Οκτωβρίου, εκτός και αν κάποιος εκπαιδευτικός
κύκλος έχει έναρξη νωρίτερα.
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18. Έκπτωση προεξόφλησης διδάκτρων: Εάν το ποσό των διδάκτρων καταβληθεί προκαταβολικώς πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού
κύκλου, γίνεται έκπτωση 8%. 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. Έκπτωση δεύτερης ειδικότητας: 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 στο άρθρο 43c του τρέχοντος οδηγού σπουδών της Σχολής και όχι για
κάποια άλλη δραστηριότητα. Η έκπτωση αυτή χορηγείται στους σπουδαστές που ως προς τις σπουδές της πρώτης ειδικότητας τους δε
βρίσκονται σε σπουδαστική υπερημερία, ούτε αν παρακολουθούν κάποιον κύκλο ως ακροατές. (Δηλαδή δεν έχουν παρατείνει το χρόνο
σπουδών τους πέραν του επισήμου χρονικού διαστήματος λόγω καθυστέρησης αποφοίτησης, χαμηλής απόδοσης σε μαθήματα,
επανεξετάσεων κ.τ.λ.)
20. Έκπτωση δεύτερου μέλους οικογένειας: 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 στο άρθρο 43c, και όχι για κάποια άλλη δραστηριότητα
πλην των αναφερομένων. Η έκπτωση αυτή ισχύει για όσα εκπαιδευτικά έτη συνυπάρχουν οι συγγενείς ως συν-σπουδαστές.
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) 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. Ακροατές: 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. Βοηθοί Διδάσκοντος: 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, η κατ’ ιδίαν συζήτηση θεμάτων διδασκαλίας και η 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 τα επίσημα
δίδακτρα με έκπτωση 30%. Στη συγκεκριμένη εκπαίδευση δε χωρεί άλλος λόγος έκπτωσης. Το όριο απουσιών ενός βοηθού διδάσκοντος
είναι το 10% των ορών διδασκαλίας, με υποχρέωση όλες οι τυχόν απουσίες να είναι κατόπιν ενημέρωσης. Στο τέλος κάθε έτους δίνει
ειδικές πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις.
24. Απαλλαγές: 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.
25. 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.
26. Σε περίπτωση που ένας σπουδαστής παρακολούθησε στο συγκεκριμένο Κέντρο σεμινάριο στο ίδιο έτος ή στα προηγούμενα δύο
εκπαιδευτικά έτη και επιλέξει στη συνέχεια να παρακολουθήσει εκπαιδευτικό κύκλο που συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο σεμινάριο,
δικαιούται να μη παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μέρος ύλης καθώς επίσης και 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 και να κριθεί η κατάρτισή του επαρκής.
Εάν παρά τη μείωση επιλέξει να το παρακολουθήσει, μπορεί να το κάνει ως ακροατής. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου περί ακροατών.
27. Υποτροφίες: Στην έναρξη κάθε εκπαιδευτικού έτους, με απόφαση της διεύθυνσης μπορούν να δοθούν δύο διετείς υποτροφίες που
παρέχουν τη δυνατότητα δωρεάν εκπαίδευσης σε δύο σπουδαστές. Η μία θέση παρέχεται σε συνεργασία με το Σωματείο Ελλήνων
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Ρεφλεξολόγων (ΣΕΡ) και τον Πανελλήνιο Επαγγελματικό Σύλλογο Ρεφλεξολόγων (ΠΕΣΡ) και τη Σχολή Τυφλών, σε άτομο τυφλό ή με
σοβαρή απώλεια όρασης για σπουδές Ρεφλεξολογίας και η δεύτερη σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Επαγγελματιών Μασάζ
(HELLASMAP) και τον EUROPEAN ORGANIZATION FOR ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY THERAPY (EUROACT) σε αγόρι ή
κορίτσι τουλάχιστον 16 ετών που διαμένει στο Ορφανοτροφείο «Μέλισσα» για σπουδές μασάζ. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να
χορηγήσει και άλλη υποτροφία, πλήρη ή μερική, εφ’ όσον η διεύθυνση αποφασίσει ότι τούτο επιβάλλεται για λόγους ηθικής ή
ανθρωπισμού.
28. Για τους αποδέκτες των υποτροφιών πέραν των υπολοίπων κανονισμών, ισχύουν και οι εξής ιδιαίτεροι κανόνες, που υπερτερούν από
άποψη τυπικής ισχύος και ακυρώνουν κάθε γενικότερο κανόνα με αντίστοιχο θέμα ρύθμισης:
a. Η βάση επιτυχούς εξέτασης σε όλα τους τα μαθήματά είναι, με άριστα το 10, το 8.
b. Δικαιούνται να επανεξεταστούν σε ένα μάθημα μόνο μία φορά. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης και τη δεύτερη φορά, για
να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, υποχρεούνται να καταβάλουν κανονικά δίδακτρα για το συγκεκριμένο μάθημα. Εννοείται
ότι αν και η εκπαίδευσή τους είναι δωρεάν λόγω υποτροφίας, υποχρεούνται σε πληρωμή εξετάστρων σε κάθε επόμενη εξέταση.
c. Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου έτους σπουδών, ο δικαιούχος της υποτροφίας οφείλει, αν δεν έχει ολοκληρώσει με
επιτυχή εξέταση την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, να το πράξει το αργότερο κατά την δεύτερη εξεταστική μετά το
επίσημο τέλος του τελευταίου έτους σπουδών του. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να πληρώσει τα επίσημα δίδακτρα για τα
μαθήματα που δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία εντός του ανωτέρω αναφερομένου χρονικού διαστήματος.
d. Ο δικαιούχος της υποτροφίας οφείλει να συμμετέχει ανελλιπώς σε ΚΑΘΕ εξεταστική. Μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να του δοθεί άδεια
αποχής από κάποια εξεταστική, εφ’ όσον δηλώσει στη Διεύθυνση και τεκμηριώσει τον πολύ σοβαρό λόγο αποχής του και η
Σχολή αποδεχθεί το λόγο αυτό.
e. Ο δικαιούχος της υποτροφίας οφείλει να ακολουθεί με ακρίβεια το πρόγραμμα μελέτης και παρακολούθησης των on line
μαθημάτων που έχει, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε κανένα μάθημα. Σε περίπτωση εκτάκτου προβλήματος, μπορεί να
καθυστερήσει στο ρυθμό παρακολούθησης των μαθημάτων του κατά έναν μήνα, έχοντας την υποχρέωση να καλύψει αυτή την
καθυστέρηση στους επόμενους δύο μήνες. Για την καθυστέρηση αυτή θα οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τη Σχολή.
f.
Σε περίπτωση μη τήρησης κάποιου από τους παραπάνω όρους η Σχολή διατηρεί κάθε δικαίωμα ακύρωσης της υποτροφίας.
Στην περίπτωση αυτή η εκπαίδευσή του μέχρι εκείνο το σημείο θεωρείται ως μη γενομένη.
Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ:
29. 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
εξάσκησης 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 στις ώρες πρακτικής μειώνεται στο 25% των προβλεπόμενων ωρών.
30. 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.
31. 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, 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.
32. 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 60% 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.
33. 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.
34. 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.
ΣΤ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
35. Κατά το εκπαιδευτικό έτος οι εξεταστικές περίοδοι λαμβάνουν κατά τους μήνες, Φεβρουάριο Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Οι εξετάσεις όλων των
μαθημάτων γίνονται στις καθορισμένες από το πρόγραμμα ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ορίζονται από τη Διεύθυνση εντός
της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου, πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού έτους, και οι ακριβείς ώρες (πρόγραμμα εξετάσεων)
τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τις εξετάσεις. Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων είναι οι εγκαταστάσεις του Κέντρου στη
Θεσσαλονίκη. Μπορεί κατ’ εξαίρεση και προς κάλυψη σημαντικού λόγου που οδηγεί στην μη ικανότητα μετακίνησης ενός ή περισσοτέρων
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σπουδαστών, να οργανωθούν εξετάσεις εκτός τη έδρας του Κέντρου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει από τους εξεταζόμενους να
καταβληθεί ειδικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης του ειδικού επιτηρητή, το οποίο ορίζει η διεύθυνση του Κέντρου καθώς και η επί πλέον
κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του επιτηρητή.
36. Η ύλη των μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης εξετάζεται κατ’ αρχήν σε δύο περιόδους, τον Φεβρουάριο κάθε εκπαιδευτικού έτους για την
ύλη του Α’ εξαμήνου, και κατά τον Ιούνιο για την ύλη του Β’ εξαμήνου. Τον Σεπτέμβριο μπορεί ο σπουδαστής να εξεταστεί σε όλα τα
μαθήματα, τα οποία έχει ήδη παρακολουθήσει. Για να αποκτήσει κάθε σπουδαστής το δικαίωμα συμμετοχής σε μία εξεταστική θα πρέπει
να αποστείλει αποκλειστικά email στη γραμματεία της Σχολής στο οποίο θα αναφέρει τα μαθήματα στα οποία προτίθεται να εξεταστεί και
να λάβει απαντητικό email από τη Σχολή που να επιβεβαιώνει τη παραλαβή του email στο οποίο δήλωσε τα μαθήματα στα οποία θα
εξεταστεί. Σε περίπτωση εμφάνισης κατά την ημέρα των εξετάσεων χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία δήλωσης ο σπουδαστής
χρεώνεται με εξέταστρα σε κάθε μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί. Όλοι οι σπουδαστές πρέπει να είναι παρόντες 10’ πριν την έναρξη κάθε
εξέτασης.
37. 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)
38. Στα δίδακτρα κάθε εκπαιδευτικού κύκλου είναι ήδη ενσωματωμένο το κόστος μίας εξέτασης σε κάθε μάθημα. Σε περίπτωση απουσίας ενός
σπουδαστή για οποιοδήποτε λόγο από τις εξετάσεις, εφ’ όσον το δηλώσει τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα πριν από τις εξετάσεις
γραπτώς, και λάβει απόδειξη παραλαβής της δήλωσης του αυτής, δίνεται η δυνατότητα να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα σε επόμενη
εξεταστική, χωρίς χρέωση.
39. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής κατά τις εξετάσεις του δεν έχει πετύχει προβιβάσιμο βαθμό, οφείλει να επανεξεταστεί σε επόμενη
εξεταστική καταβάλλοντας το ποσό επαναληπτικής εξέτασης. Το ποσό αυτό είναι ίδιο είτε αν εξετάζεται σε ολόκληρο μάθημα ή σε ενότητα
αυτού. Στους σπουδαστές που παρακολουθούν distant learning εκπαίδευση οι ημερομηνίες εξετάσεων ορίζονται όλες μαζί εντός μίας ή δύο
ημερών προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους.
40. Ο σπουδαστής δικαιούται να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του εντός ενός επί πλέον έτους μετά την υπό κανονικές συνθήκες χρονική
στιγμή ολοκλήρωσης. (Δηλαδή εάν ξεκίνησε τις σπουδές ενός διετούς κύκλου τον Οκτώβριο του 2015, η υπό κανονικές συνθήκες στιγμή
ολοκλήρωσης είναι τον Ιούνιο του 2017). Εάν ξεπεραστεί και το επί πλέον έτος για κάθε εξέταση, είτε είναι επαναληπτική είτε όχι, οφείλει να
πληρώσει ποσό εξετάστρων.
41. 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 6 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 επανεξετάζεται στο συγκεκριμένο σύστημα ή συστήματα και ο βαθμός του ενσωματώνεται με τον βαθμό της
προηγούμενης εξέτασης.
42. Οι σπουδαστές οφείλουν να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την έναρξη της κάθε εξέτασης. Κατά την ώρα
των εξετάσεων δεν επιτρέπονται εντός της αίθουσας οποιουδήποτε είδους σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα, και κινητά
τηλέφωνα ή υπολογιστές. Είναι αυτονόητο ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας μεταξύ των σπουδαστών κατά τη διάρκεια
των εξετάσεων.
43. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόπειρα αντιγραφής κατά τις εξετάσεις από τους υπευθύνους, οι υπεύθυνοι μπορούν βάσει της
διακριτικής τους ευχέρεια να προειδοποιήσουν τους εξεταζόμενους, να τους ζητήσουν να αλλάξουν θέση ή αίθουσα και/ή αναφέρουν το
γεγονός αυτό στη διεύθυνση της Σχολής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα αντιγραφής κατά τη διάρκεια διόρθωσης των
γραπτών, ο καθηγητής οφείλει να το αναφέρει στη διεύθυνση. Η διεύθυνση της Σχολής είναι υπεύθυνη να εξετάσει τα γραπτά ή άλλα
στοιχεία και να οδηγηθεί σε σχετική αξιολόγηση. Η διεύθυνση της Σχολής έχει κατόπιν τη δυνατότητα να καλέσει εγγράφως τους
εμπλεκόμενους εντός δύο εβδομάδων από την ολοκλήρωσης της αξιολόγησης επί του θέματος, με σκοπό να έρθουν σε συνάντηση για να
εκφράσουν τις απόψεις τους και τις τυχούσες ελαφρυντικές περιστάσεις ως προς το συγκεκριμένο γεγονός. Σε περίπτωση μη συμμετοχής
των σπουδαστών στη συνάντηση διεύθυνσης – σπουδαστών ή ανεξαρτήτως της συνάντησης, σε περίπτωση μη απαλλακτικής απόφασης
της Διεύθυνσης, οι εμπλεκόμενοι σπουδαστές, αν δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ανέγραψε από ποιον, μηδενίζονται στην εξέταση του
συγκεκριμένου μαθήματος και οφείλουν να επανεξεταστούν σε αυτό, όπως ορίζουν τα σχετικά άρθρα. Σε περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι
σπουδαστές δηλώσουν με ειλικρίνεια κατά την εκτίμηση της Διεύθυνσης το τι έγινε, στα γραπτά όσων λειτούργησαν ως «πηγές
πληροφοριών» προς τους άλλους, μειώνεται η βαθμολογία τους στην εξέταση κατά 50% στις συγκεκριμένες ερωτήσεις, και τα γραπτά των
αποδεκτών των πληροφοριών μηδενίζονται στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Το αν αυτό οδηγεί σε επανεξέτασή όλων ή κάποιων από αυτούς
ή κανενός, είναι αποτέλεσμα του αν ο βαθμός μετά τη μείωση ξεπερνά τη βάση ή όχι. Επίσης αν κριθεί από τη διεύθυνση ότι η
συγκεκριμένη πράξη αντιγραφής υποδεικνύει ένα υπολανθάνον πρόβλημα συμπεριφοράς ή ανωριμότητας του σπουδαστή, μπορεί να
επιβάλει την παρακολούθηση από τον σπουδαστή συνεδριών συμβουλευτικής, με σκοπό να γίνει κατανοητό και από τον σπουδαστή το
χαρακτηριστικό αυτό που τον οδήγησε σα μία συμπεριφορά που είναι τελικά ενάντια στα πραγματικά του συμφέροντα ως σπουδαστή.
Ζ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
44. Κατά την ημερολογιακή ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών στους διετείς ή μεγαλύτερης διάρκειας κύκλους, είτε ο σπουδαστής έχει
ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα με επιτυχία ή όχι, χορηγείται στο σπουδαστή έγγραφο ελέγχου για την ενημέρωση της προόδου του. Το
έγγραφο αυτό χορηγείται αποκλειστικά για ενημέρωση του σπουδαστή, δεν αποτελεί πιστοποιητικό της σχολής και δε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ούτε ως μέσο βεβαίωσης σπουδών ούτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
45. 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
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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.
46. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Κέντρο μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού κύκλου είναι:
a. Έγγραφη βεβαίωση για όσους έχουν παρακολουθήσει μερικώς έναν εκπαιδευτικό κύκλο.
b. Πιστοποιητικό παρακολούθησης (Certificate) για όσους έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς κάθε εκπαιδευτικό κύκλο
εκτός όσων στοιχειοθετούν το δικαίωμα έκδοσης του τίτλου Diploma.
c. Αντίγραφο Πτυχίου (Diploma) σε όσους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τους εκπαιδευτικούς κύκλους Βιοσυντονισμού, Βοτανοθεραπείας,
Ηλεκτροβελονισμού, Ιριδολογίας, Ολιστικού μασάζ, Ομοιοπαθητικής, SERM, SPA Therapist, Σιάτσου, Ταντρικού μασάζ,
Υδροθεραπείας παχέος εντέρου, Full Spectrum Neuro Coaching, Φυσιοπαθητικής, το οποίο συνοδεύεται από Diploma για ανάρτηση σε
τοίχο. Όλα τα Diploma για ανάρτηση σε τοίχο εκδίδονται μία φορά κάθε εκπαιδευτικό έτος, κατά το τέλος Οκτωβρίου. Σε περίπτωση
που κάποιος επιθυμεί την εκτύπωση του Diploma σε ξεχωριστή ημερομηνία μπορεί να το αιτηθεί εγγράφως στη γραμματεία. Στην
περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να προκαταβάλλει έξτρα ποσό για την ιδιαίτερη αυτή εκτύπωση.

Η. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
47. Ανάλογα με τον εκπαιδευτικό κύκλο που ο σπουδαστής παρακολουθεί, ενδέχεται να απαιτούνται ώρες πρακτικής εξάσκησης πέραν αυτών
που γίνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το αν υπάρχει αυτή η υποχρέωση και πόσες ώρες πρακτικής εξάσκησης προβλέπονται,
ορίζεται στον οδηγό σπουδών της Σχολής στο www.lifetherapy.gr
48. Οι ώρες πρακτικής είναι συγκεκριμένων ειδών, όπως προβλέπεται στον οδηγό σπουδών της Σχολής. Τα είδη αυτά είναι:
a. Ώρες πρακτικής τύπου «Α», εντός των ωρών εκπαίδευσης της ειδικότητας, με την επιτήρηση του διδάσκοντος καθηγητή ή το βοηθού
του.
b. Ώρες πρακτικής τύπου «Β», μεταξύ των σπουδαστών της συγκεκριμένης ειδικότητας, σε ώρες εκτός της εκπαίδευσης της ειδικότητας,
χωρίς επιτήρηση. Οι ώρες αυτές γίνονται είτε εντός της Σχολής, είτε σε άλλο χώρο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί άλλος χώρος,
οι συμμετέχοντες σπουδαστές θα πρέπει να δηλώσουν την πρακτική τους αυτή σε ειδική ομάδα στο Facebook, δηλώνοντας τους
συμμετέχοντες, ώρα έναρξης και ώρα λήξης, αναρτώντας και σχετική φωτογραφία με όλους τους συμμετέχοντες, στο χώρο που έλαβε
χώρα η πρακτική. Επίσης υποχρεούνται να υπογράψουν στη γραμματεία του Κέντρου κατά την επόμενη επίσκεψή τους στη φόρμα
ωρών πρακτικής που διατηρείται για αυτούς.
c. Ώρες πρακτικής τύπου «Γ», μεταξύ σπουδαστή και τρίτου προσώπου, που προέρχεται είτε από τη Σχολή είτε από τον σπουδαστή
που χρησιμοποιεί τον χώρο, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Σχολής, για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του σπουδαστή,
σε όποιες ειδικότητες αυτό προβλέπεται, όπως π.χ. Υδροθεραπείας παχέος Εντέρου, Ιριδολογίας, Βιοσυντονισμού, κ.α. Για τις
συνεδρίες αυτές, το τρίτο πρόσωπο που δέχεται την συνεδρία πληρώνει στη Σχολή ποσό συνεδρίας, χαμηλότερο της κανονικής τιμής
και ο σπουδαστής πληρώνει το κόστος τυχόν υλικών ή αναλωσίμων.
d. Ώρες πρακτικής τύπου «Δ», μεταξύ σπουδαστή και τρίτου προσώπου για την ολοκλήρωση της εργασίας αποφοίτησης του
σπουδαστή, σε όποιες ειδικότητες αυτό προβλέπεται. Οι ώρες αυτές γίνονται είτε εκτός της Σχολής, είτε εντός, όπως αυτό
προβλέπεται από τη διεύθυνση της Σχολής και αναγράφεται στις ετήσιες οδηγίες περί Εργασίας Αποφοίτησης, και το τρίτο πρόσωπο
που δέχεται την συνεδρία δεν υποχρεούται να πληρώσει για αυτή.
49. Οι σπουδαστές του Κέντρου κατά τις ημέρες διεξαγωγής ωρών πρακτικής εξάσκησης οποιασδήποτε κατηγορίας, 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, 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 της κάθε ειδικότητας, τότε ο σπουδαστής ως προς πρακτική τύπου Α και Β, συμμετέχει ως ακροατής,
λαμβάνοντας μόνο τις μισές ώρες παρουσίας είτε σε μαθήματα είτε σε ώρες πρακτικής σε σχέση με αυτές που συμμετέχει. Σε περίπτωση
πρακτικής τύπου Γ και Δ, η πρακτική ακυρώνεται και μετατίθεται σε άλλη μέρα και ώρα, χωρίς αυτό να αποκλείει και άλλες συνέπειες για
τον σπουδαστή, λόγω της ακύρωσης της πρακτικής σε τρίτο πρόσωπο.
50. Για να κάνουν οι σπουδαστές χρήση των εγκαταστάσεων του Κέντρου για πρακτική εξάσκηση, θα πρέπει κατ’ αρχήν να το δηλώσουν
εγκαίρως στη γραμματεία κατά της ώρες λειτουργίας της και να λάβουν επιβεβαίωση της κράτησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης
προσέλευσης ή μη προσέλευσης στην κανονισμένη πρακτική χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πέραν της μη καταγραφής στην καρτέλα του
σπουδαστή των μη γενομένων ωρών πρακτικής λόγω της καθυστέρησης ή της μη προσέλευσης, ως συνέπεια, θα αφαιρούνται από τις ήδη
καταγραμμένες ώρες πρακτικής του σπουδαστή, οι μισές ώρες που δεν έγιναν λόγω της καθυστέρησης, η της μη προσέλευσης. Οι ώρες
πρακτικής εξάσκησης μπορούν αν λάβουν χώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες λειτουργίας της Σχολής. Κατ’ εξαίρεση και
κατόπιν ειδικού αιτήματος, από σπουδαστές με τόπο κατοικίας εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, είναι δυνατή κατόπιν ειδικής αδείας της
Σχολής, η χρήση του χώρου για πρακτική κατά τα Σαββατοκύριακα, μόνο εφ’ όσον αυτό είναι δυνατό από τις ανάγκες λειτουργίας της
Σχολής.
51. Για τις ώρες της πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών η Σχολή παρέχει κρεβάτι ή στρώμα μασάζ, μαξιλάρια και κουβέρτα για σκέπασμα.
Οι σπουδαστές του Κέντρου κατά τις ώρες πρακτικής εξάσκησης, 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. Θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα. Στο τέλος της συνεδρίας θα
πρέπει να παραδώσουν εγκαίρως (πέντε λεπτά πριν από τη λήξη του χρόνου τους) το χώρο όπως ακριβώς τον βρήκαν (αυτό περιλαμβάνει
και το ύψος του κρεβατιού μασάζ). Θα πρέπει να προσέξουν τον εξοπλισμό της Σχολής και να τον προστατεύσουν από κάθε φθορά ή
ακόμη και λεκέδες. Εάν ο σπουδαστής δεν διαθέτει σεντόνι για την προστασία του κρεβατιού και την υγιεινή του θεραπευμένου, θα
υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει σεντόνι της Σχολής αντί μικρού τιμήματος.
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52. Ολοκληρώνοντας τις ώρες πρακτικής του οι σπουδαστές οφείλουν να παραδώσουν εγκαίρως το χώρο όπως ακριβώς προβλέπεται. Στη
συνέχεια οφείλουν να υπογράψουν στη λίστα των ωρών πρακτικής που διατηρείται από τη Σχολή για τον καθένα σπουδαστή. Ώρες μη
καταγραμμένες ή χωρίς την υπογραφή του σπουδαστή δεν υπολογίζονται στις ώρες πρακτικής.
Θ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ:
53. Η Σχολή παρέχει στους σπουδαστές τις προβλεπόμενες σημειώσεις ανάλογα με το κάθε μάθημα. Οι σημειώσεις παρέχονται στους
σπουδαστές κατά κανόνα σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της πλατφόρμας e-learning της Σχολής, είτε (σε περίπτωση τεχνικής δυσκολίας)
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.
54. 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.
55. 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.
56. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κάθε χρήση προϊόντων καπνού εντός των χώρων του Κέντρου καθώς και εκτός του Κέντρου, σε όλους
τους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου που στεγάζεται το Κέντρο.
57. Οι σπουδαστές ενημερώνονται ότι για λόγους ασφαλείας ο χώρος του Κέντρου διαθέτει σύστημα καταγραφής ήχου και εικόνας, το οποίο
και αποδέχονται. 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. Επίσης
αποδέχονται την χρήση μεθόδων καταγραφής του μαθήματος όπου και όταν αυτό αποφασιστεί από το Κέντρο. 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.
58. Κατά την ώρα των μαθημάτων αλλά και των διαλειμμάτων θα τηρείται απόλυτη ησυχία ώστε να μην ενοχλούνται οι μαθητές άλλων
τμημάτων.
59. Στο πλαίσιο της φροντίδας του περιβάλλοντος και της μείωσης του ενεργειακού μας αποτυπώματος, προτείνουμε στους σπουδαστές να
χρησιμοποιούν ποτήρι πολλαπλών χρήσεων για το νερό τους και τα αφεψήματά τους, και όχι να καταναλώνουν πλαστικά ποτήρια μιας
χρήσης.
60. 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.
61. Η συμπεριφορά των σπουδαστών οφείλει να αντανακλά τον σεβασμό τους προς τους συσπουδαστές τους και το Κέντρο και την κοινωνία.
Το Κέντρο διατηρεί, ως τελευταία μέσα προστασίας από προσβλητική ή ανάρμοστη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά σπουδαστή προς
τους συσπουδαστές του, προς το ίδιο το Κέντρο, προς συλλόγους εναλλακτικών θεραπειών ή τέλος προς την ίδια την επιστήμη στην οποία
εκπαιδεύεται ή ασκεί, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της συμπεριφοράς, το δικαίωμα:
a.
b.

Να αποβάλει τον σπουδαστή από τις εγκαταστάσεις του για διάστημα που μπορεί να διαρκεί από μία ημέρα έως και όλο το
εκπαιδευτικό έτος, και σε περιπτώσεις εξαιρετικά προσβλητικών συμπεριφορών προς τους φορείς εννόμων αγαθών που
αναφέρθηκαν στο άρθρο ακριβώς ανωτέρω, δια παντός.
Εφ’ όσον το Κέντρο δεν έχει προηγουμένως εκδώσει και παραδώσει στον σπουδαστή, επίσημο υπογεγραμμένο πιστοποιητικό
που να αφορά στην αναγνώριση μέρους ή του συνόλου των σπουδών του σπουδαστή, να ακυρώσει αυτό το μέρος ή το σύνολο
των σπουδών του σε ένα ή περισσότερα μαθήματα και να θεωρήσει τις σπουδές αυτές ως μη γενόμενες.

62. Οι Κανονισμοί ενδέχεται να αλλάξουν. Το Κέντρο αναρτά κάθε νέα έκδοσή τους στο επίσημο website του, αναφέροντας στη πρώτη σελίδα
την ημερομηνία έκδοσής τους. Οι Σπουδαστές οφείλουν να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις τυχόν αλλαγές και να
συμμορφώνονται με αυτές.
63. 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.
64. Η Σχολή έχει ενημερώσει τον Σπουδαστή ότι τηρεί αρχεία προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής τους
σχέσης.
65. 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.
66. Η μη άσκηση από το Κέντρο κάποιου από τα δικαιώματά του δεν συνεπάγεται την παραίτηση του από αυτό.
Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
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