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1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ώρες: 64 

48 ώρες δια ζώσης 

16 ώρες e-learning 

Διδακτικές Ενότητες: 5 

Πρόγραμμα που προετοιμάζει για τις εξετάσεις κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 

17024 στο σχήμα «Τεχνίτη Βαφέα» 

800,00 

ΛΑΕΚ
Το κόστος συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ 

του ΟΑΕΔ (0,24%) (http://laek.oaed.gr/) 

https://www.tuev-nord.de/p/t/nl?t=9HZQ3.BX6RG.910C7D646D3C532B9EF621386361E7AD&d=http%3a%2f%2flaek.oaed.gr%2f&h=0A93E5F063AE58BE49308786955BF901B565242B&i=bx6rl
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2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να ασχολείται με την κατάρτιση και 

δια βίου εκπαίδευση των βαφέων, με αποτέλεσμα οι ορθές πρακτικές και οι 

δεξιότητες να μεταφέρονται μόνο από τεχνίτη σε τεχνίτη. Αυτή η πρακτική εγκυμονεί 

τον κίνδυνο της ελλιπούς και εσφαλμένης εκπαίδευσης των βαφέων με άμεσο 

αποτέλεσμα στην εργασία τους. 

Ο τομέας των κατασκευών τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο απαιτητικός. Τα 

υλικά είναι πλέον πιστοποιημένα και η χρήση τους ακολουθεί συγκεκριμένες 

προδιαγραφές ιδιαίτερα δε όταν οι κατασκευές καλύπτονται από πολυετής 

εγγυήσεις. Στην αλυσίδα των πιστοποιήσεων από την παραγωγή των Α’ Υλών μέχρι 

και την τελική παράδοση του έργου, η εκπαίδευση και πιστοποίηση απουσιάζουν 

μόνο από τον εφαρμοστή του χρώματος. 

Συναφή επαγγέλματα ανταποκρινόμενοι στις νέες εξελίξεις έχουν αναπτύξει 

προγράμματα εκπαίδευσης που οδηγούν σε πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 

ISO/IEC 17024.  

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα της επιστημονικής 

κατάρτισης στο χρώμα και της ορθής εφαρμογής του.  

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η διαμόρφωση 

ενός τεχνίτη βαφέα, ο οποίος θα κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες του 

γνωστικού πεδίου των χρωμάτων, τις οποίες και θα αξιοποιεί στην πράξη. Με την 

ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι σε θέση να πάρει μέρος σε 

εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω 

αξιολόγησής του από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με 

το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024. 

Οι εκπαιδευόμενοι και υποψήφιοι βαφείς, μετά την παρακολούθηση του 

προγράμματος, θα είναι στην θέση: 

• να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του χρώματος

• να αναζητούν και να ερμηνεύουν τις τεχνικές πληροφορίες από τον

κατασκευαστή του χρώματος

• να σχεδιάζουν και να εκτελούν την σωστή προεργασία των προς βαφή

επιφανειών

• να εφαρμόζουν σύμφωνα με την επιστημονική πρακτική το κατάλληλο χρώμα

• να αξιολογούν το αποτέλεσμα της εργασίας τους και να διορθώνουν τυχόν

αστοχίες

• να αναγνωρίζουν τους κινδύνους από την επαγγελματική έκθεση.
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• να υιοθετούν την χρήση μέσων ατομικής ασφαλείας

• να διαμορφώνουν φιλοσοφία δια βίου μάθησης

4 ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε βαφείς, που έχουν συμπληρώσει 

τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους, με τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακής 

εμπειρίας. Οι οποίοι μπορούν ασχολούνται στους παρακάτω τομείς: 

• Οικοδομικός

• Βιομηχανικός

• Ναυτιλιακός

• Πάτωμα και επιπλοποιία

• Φανοποιεία

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν: 

• Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης µε συναφή στο αντικείμενο

εμπειρία.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου κατάρτισης, των βιωματικών δράσεων και 

των περιορισμών για την μη διάδοση του COVID-19, ο αριθμός συμμετεχόντων έχει 

οριστεί κατά μέγιστο στα 15 άτομα ανά κύκλο εκπαίδευσης έτσι ώστε να τηρείται το 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και ο συμμετέχων 

να λαμβάνει το μέγιστο από το σύνολο των διαδικασίας.  

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: 

https://www.coatinginstitute.org/ 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά 

προτεραιότητας. 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα 

απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή των παρακάτω εγγράφων: 

• Αντιγράφου ΑΔΤ

• Αποδεικτικού κατάθεσης των διδάκτρων.

• Εάν ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος ανήκει σε κάποια από τις ομάδες

εκπτωτικής πολιτικής (Α, Β, Γ, Δ ή Ε) που αναφέρονται στη παράγραφο 11

το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

https://www.coatinginstitute.org/ekpaideysi-kai-katartisi-programmata/programma-katartisis-texniti-vafea/
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• Σε περίπτωση χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ (ΟΑΕΔ), αποστολή του 

κωδικού του προγράμματος (11ψήφιος αριθμός) που εμφανίζεται μόλις 

ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική κατάθεση του προγράμματος, διότι θα 

πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί. 

 

5 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

Τα προ-απαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους 

εκπαιδευόμενους είναι: 

 

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

• Κατοχή προσωπικού e-mail 

• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

• Δυνατότητα συμμετοχής. Μέρος των εκπαιδεύσεων αυτών θα 

πραγματοποιούνται Σάββατο. 

 

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζει το μοντέλο Μικτής Μάθησης (Blended 

Learning) το οποίο περιλαμβάνει: 

 

• Δια ζώσης εκπαίδευση (48 ώρες) 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (16 

ώρες) 

 

Κρίνοντας σημαντική την πρακτική επίδειξη στους εκπαιδευόμενους και την 

εφαρμογή σε εργαστηριακές συνθήκες το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης θα 

πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Καθ' όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού 

προγράμματος οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σχεδόν ισομερώς σε θεωρητικό και 

πρακτικό αντικείμενο με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή τους, την αξιοποίηση των 

γνώσεων και των εμπειριών τους, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και της 

δημιουργικότητάς τους.  

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τη μεθοδολογία της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διεξαγωγή της επιμόρφωσης μέσω του διαδικτύου, 

προσφέρει στον εκπαιδευόμενο αυτονομία, δηλαδή δυνατότητα μελέτης 

ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής 

παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. 
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Ειδικότερα οι σαράντα οχτώ (48) εκπαιδευτικές ώρες θα υλοποιηθούν δια ζώσης: 

δώδεκα (12) εκπαιδευτικές συναντήσεις από τέσσερις (4) ώρες η καθεμία. Η κάθε 

εκπαιδευτική συνάντηση θα έχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Ταυτόχρονα  

δεκαέξι (16) εκπαιδευτικές ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα υλοποιηθούν μέσω 

ειδικής πλατφόρμας μελέτης με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, δια-δραστικές 

ασκήσεις και το τεστ αξιολόγησης για την ενότητα.  

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας 

καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης. Τα τεστ 

περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής ή αληθούς/ψευδούς 

δήλωσης, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την 

απάντησή του. Η τελική αξιολόγηση θα γίνεται ηλεκτρονικά με ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής που θα καλύπτουν όλες τις διδακτικές ενότητες διάρκειας μίας ώρας. 

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

σπουδών του στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος 

επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές 

ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης. 

 

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει αξιολόγηση μέσω της 

επίλυσης και ηλεκτρονικής υποβολής των τεστ που περιέχουν οι διδακτικές ενότητες 

με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή. Η 

βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον 

εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας. 

Στόχος των συγκεκριμένων τεστ είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των 

εκπαιδευόμενων σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του χρώματος, την 

αναγνώριση των προς βαφή επιφανειών, της προεργασίας της επιφάνειας, της 

εφαρμογής του χρώματος και τον ποιοτικό έλεγχο.  

Το πρακτικό μέρος του επιμορφωτικού προγράμματος αξιολογείται σε κάθε 

συνάντηση μέσα από την εφαρμογή και χρήση των υλικών σε εργαστηριακό χώρο. 

Στόχος των πρακτικών δοκιμασιών είναι η επίδειξη και αξιολόγηση των θεωρητικών 

γνώσεων στην πράξη. Μετά το τέλος των πρακτικών δοκιμών οι εκπαιδευόμενοι θα 

λαμβάνουν σχετική ανατροφοδότηση. 

Η συνολική βαθμολογία του θεωρητικού μέρους του επιμορφωτικού προγράμματος 

προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των τεστ των επιμέρους διδακτικών 

ενοτήτων και των τελικών εξετάσεων.  Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 1 έως 

20. Ο μέγιστος βαθμός των μέσω όρων των τεστ των θεματικών ενοτήτων είναι 10 

και η μέγιστη βαθμολογία της τελικής εξέτασης επίσης 10. Το Πρόγραμμα 
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ολοκληρώνεται επιτυχώς στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι συγκεντρώσουν 

προβιβάσιμο βαθμό (τουλάχιστον 50%) σε κάθε ένα τεστ και την τελική εξέταση. 

 

Συνολική Βαθμολογία Εκπαιδευόμενου Θ.Μ.=  

Μ.Ο Τεστ Αξιολόγησης Διδακτικών Ενοτήτων + Βαθμός Τελικής Εξέτασης 

 

Η πρακτική εκπαίδευση δε λαμβάνει βαθμό αλλά λαμβάνει τον χαρακτηρισμό 

«Πληροί» ή δεν «πληροί τις απαιτήσεις». 

Η παρουσία των εκπαιδευόμενων είναι υποχρεωτική κατά τις δια ζώσης 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με ανώτατο όριο απουσιών 20%.  

 

8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) Διδακτικών Ενοτήτων που περιλαμβάνει το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή παρουσία στα θεωρητικά μαθήματα και στα 

εργαστήρια, καθώς και η ολοκλήρωση των τελικών εξετάσεων, οδηγεί στη χορήγηση 

Βεβαίωσης Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνίτης Βαφέας». 

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι 

σε θέση να να πάρει μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησής του από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 

προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 στο σχήμα 

«Τεχνίτης Βαφέας». Η διαδικασία της αίτησης, των εξετάσεων και της χορήγησης της 

πιστοποίησης, διοικητικά και οικονομικά, ορίζονται από τον ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης. 

 

9 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει 5 διδακτικές ενότητες. 

 

9.1 Ασφάλεια,  υγιεινή και περιβάλλον (Διδακτική Ενότητα 1η) 

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η ασφάλεια των εκπαιδευόμενων και του 

περιβάλλοντος. Γίνεται εκτενής αναφορά στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  και 

χρήσης τους. Προβάλλεται η αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων ασφαλείας. Τέλος 

μελετώνται οι τρόποι διάθεσης των απορριμμάτων και παρουσιάζονται σωστές 

πρακτικές με σκοπό το σεβασμό στο περιβάλλον. 

 

9.2 Εισαγωγή - Τα Βασικά του Χρώματος (Διδακτική Ενότητα 2η) 

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή σε βασικές έννοιες, ορισμούς και 

λεξιλόγιο για τα χρώματα. Αυτή η οριοθέτηση των βασικών αρχών θα προφυλάξει 
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από την σύγχυση που δημιουργεί η εμπειρική πρακτική και "αργκό" των 

επαγγελματιών. Ένας συμπληρωματικός σκοπός είναι η ανάδειξη των απαραίτητων 

φυσικών μεγεθών (πυκνότητα, ιξώδες, απόχρωση) τα οποία επηρεάζουν την επιλογή 

του κατάλληλου χρώματος αλλά και της εφαρμογής. Ενώ τέλος θα γίνει η 

κατηγοριοποίηση των χρωμάτων, που θα αποτελέσει θεμέλιο για τη διάρθρωση της 

επόμενης διδακτικής ενότητας. 

 

9.3 Επιφάνειες προς βαφή και χρώμα (Διδακτική Ενότητα 3η) 

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή στις διαφορετικές επιφάνειες προς 

βαφή που συνήθως εφαρμόζονται τα χρώματα. Τα είδη των επιφανειών (ξύλο, 

μέταλλο, τσιμεντοιειδή κ.α.). Μέσα και τεχνικές προετοιμασίας των επιφανειών. Τα 

είδη των βαφών και ο τρόπος που εφαρμόζονται.  

 

9.4 Εφαρμογή και τεχνοτροπίες (Διδακτική Ενότητα 4η) 

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η σωστή εφαρμογή του χρώματος. Θα γίνει μια 

εισαγωγή στις σημαντικότερες φυσικές ιδιότητες του χρώματος που επηρεάζουν την 

εφαρμογή. Τις συνθήκες βαφής και επαναβαφής. Γίνεται αναφορά στα εργαλεία 

εφαρμογής του χρώματος και πρακτική εφαρμογή. Η ενότητα θα ολοκληρωθεί με 

παρουσίαση δημοφιλών τεχνοτροπιών και ειδικών εφαρμογών που μπορούν να 

δώσουν προστιθέμενη αξία στην εργασία του Τεχνίτη Βαφέα.  

 

9.5 Τεκμηρίωση και ποιοτικός έλεγχος (Διδακτική Ενότητα 5η) 

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η πρόληψη των αστοχιών κατά την εφαρμογή. 

Στο πλαίσιο της ενότητας ταξινομούνται και αναλύονται τα τεχνικά δεδομένα που 

διατίθενται με κάθε χρώμα. Οι εκπαιδευόμενοι αντιπαραβάλουν τα στοιχεία αυτά με 

την ζητούμενη εφαρμογή ώστε να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα αστοχίας. 

Γίνεται αναφορά στις συνηθέστερες αστοχίες και αναπτύσσονται τρόποι πρόληψης 

και αντιμετώπισης. Δίνεται έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των εργαλείων 

και της εφαρμογής. Τέλος γίνεται αναφορά στα πρότυπα και την χρησιμότητα τους 

ενώ προβάλλεται η σημαντικότητα της διακρίβωσης και πιστοποίησης. 

 

10 ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Τεχνίτη Βαφέα είναι 800,00 €. Επίσης, το 

ύψος των διδάκτρων, λαμβάνοντας υπ‘ όψιν εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές, 

αναφέρεται και στην απαντητική επιστολή που λαμβάνει ο αιτών από τη Γραμματεία 

μετά την υποβολή της αίτησής του. Η προεγράφη και εφάπαξ καταβολή διδάκτρων 

ισχύει μέχρι και 15 ημέρες πριν την  ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και 

συνεπάγεται έκπτωση 10% επί του συνόλου των διδάκτρων του προγράμματος. 
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11 ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Στους υποψήφιους σπουδαστές, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

συμμετοχής τους στο πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνίτη Βαφέα» υπάγονται 

αποδεδειγμένα σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες, δύναται να χορηγηθεί 

έκπτωση επί του συνόλου των διδάκτρων κατά το ποσοστό που έχει θεσπιστεί κατά 

περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από 

την αίτηση θα αποστέλλονται ψηφιακά τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α 
Εταιρείες με > 5 συμμετέχοντες 
στο πρόγραμμα 

20% 
Δεν απαιτείται κάποιο 
δικαιολογητικό 

Β 

Άνεργοι 15% 
Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕ∆ ή 
αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας 

Πολύτεκνοι 15% 

Βεβαίωση οικογενειακής 
κατάστασης πολυτέκνου ή 
Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από 
Α.Σ.Π.Ε 

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 10% 
Βεβαίωση από αρμόδια 
Υγειονομική Επιτροπή ότι το 
άτομο χαρακτηρίζεται ως ΑΜΕΑ 

Γ 

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο 
σπουδών δύο ή περισσοτέρων 
ατόμων που συνδέονται με 
πρώτου και δεύτερου βαθμού 
συγγένεια 

10% 
Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης 

Δ 
Συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν 
προταθεί από συμμετέχοντα 
προηγούμενου κύκλου 

10% 
Επιστολή υποστήριξης 
υποψηφίου από απόφοιτο 
Προγράμματος 

Ε 
Προεγγραφή και Εξόφληση 15 
ημέρες πριν την έναρξη του 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

10% 
Αποστολή αντίγραφου απόδειξης 
κατάθεσης 

 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εκπτώσεις δε λειτουργούν αθροιστικά συνεπώς, είναι 

δυνατό να εγκριθεί ένας τύπος έκπτωσης, της ελεύθερης επιλογής του υποψήφιου 

σπουδαστή. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση 

(κατηγορία Ε), μπορεί να ισχύσει αθροιστικά μόνο με την Δ κατηγορία.  

Παρέχεται επίσης ειδική έκπτωση σε περίπτωση ομαδικών αιτήσεων (άνω των 10 

ατόμων).  

Το πρόγραμμα κατάρτισης, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. 

Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγράμματος μπορεί να γίνεται 
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τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του 

προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το 

http://laek.oaed.gr. 

12 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Η βεβαίωση σπουδών χορηγείται εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες. 

Σε διαφορετική περίπτωση η βεβαίωση σπουδών χορηγείται μόλις γίνει η εξόφληση 

των οφειλόμενων.  

Ο εκπαιδευόμενος οφείλει να τηρεί τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού κατά την 

επικοινωνία του με το προσωπικό του IoCT και τους αρμόδιους εκπαιδευτές του. Σε 

περίπτωση απρεπούς και προσβλητικής συμπεριφοράς, η οποία δεν εξυπηρετεί τον 

σκοπό της επικοινωνίας, δύναται να εξετασθεί η αποβολή του εκπαιδευόμενου από 

το Πρόγραμμα. 

Ο εκπαιδευόμενος που εγγράφεται στα Προγράμματα του IoCT  θεωρείται ότι έλαβε 

γνώση όλων των σημείων του παρόντος Κανονισμού και αποδέχεται αυτόν. 

Ο εκπαιδευόμενος δύναται να διακόψει την παρακολούθηση του προγράμματος και 

να ζητήσει την οριστική του διαγραφή από αυτό με γραπτό αίτημα του προς τον 

Υπεύθυνο του Προγράμματος, στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της διακοπής του. 

13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ενώ είμαστε υπερήφανοι για τα προγράμματά μας, συμβαίνουν και απρόσμενα 

γεγονότα. Το IoCT διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να διακόψει ή να 

επαναπρογραμματίσει οποιοδήποτε μάθημα. 

Το IoCT διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή μη αιτήσεων στα προγράμματά του. 

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Προγράμματος 

https://www.coatinginstitute.org/  και γίνεται αποδεκτός δια της υποβολής της 

αιτήσεως του εκπαιδευόμενου στα προγράμματα του IoCT. 

Ο Κανονισμός ισχύει από την ανάρτησή του στην κεντρική ιστοσελίδα του IoCT 

http://laek.oaed.gr/
https://www.coatinginstitute.org/ekpaideysi-kai-katartisi-programmata/programma-katartisis-texniti-vafea/

