
Όροι και Προϋποθέσεις 

Με την παρούσα δήλωση, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η συμμετοχή μου στα μαθήματα των 
Επιμορφωτικών Κέντρων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας γίνεται με δική μου ευθύνη 
όσον αφορά την ασφάλεια μου και ο διοργανωτής δεν φέρει καμίαν ευθύνη για τυχόν ατυχήματα και / ή 
επιπτώσεις στην υγεία μου πριν, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη των μαθημάτων.   

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η συμμετοχή μου στα Θέματα που απαιτείται σωματική άσκηση γίνεται 
με δική μου ευθύνη όσον αφορά την κατάσταση της υγείας μου και συμμετέχω εθελοντικά μόνο και 
εφόσον τυχόν κόπωση ή άσκηση δεν δύναται να μου προκαλέσει τυχόν προβλήματα και ο διοργανωτής 
δεν φέρει καμιάν ευθύνη σε τέτοια περίπτωση.   

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η συμμετοχή μου σε τυχόν εκδρομές και επισκέψεις είναι εθελοντική και 
λαμβάνω μέρος με δική μου ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια μου και τα Επιμορφωτικά Κέντρα του 
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεν φέρουν καμιάν ευθύνη για τυχόν ατυχήματα κατά 
την διάρκεια των εκδρομών και επισκέψεων.   

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και 
Νεολαίας δεν φέρουν ευθύνη για το κόστος που προκύπτει από τυχόν χρεώσεις για συμμετοχή σε 
εκδρομές και επισκέψεις (κόστος Λεωφορείου, Φαγητού και ποτού ή άλλων εξόδων).    

Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι τα μαθήματα είναι σε μεγάλο μέρος επιχορηγημένα από το Υπουργείο 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και ότι το κόστος των διδάκτρων αντιπροσωπεύει μέρος του 
συνολικού κόστους του μαθήματος στο οποίο παρακολουθώ. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που θέλω να 
διακόψω την συμμετοχή μου στα Θέματα, δεν θα έχω την απαίτηση επιστροφής διδάκτρων.   

Αποδέχομαι όπως τα προσωπικά μου στοιχεία δοθούν στους/στις Εκπαιδευτές/τριες ή και άλλους 
αρμόδιους για τη σωστή οργάνωση και προγραμματισμό των μαθημάτων.   

Σημαντικές Οδηγίες  

1. Μην επιχειρήσετε να πληρώσετε προτού πάρετε σαφείς οδηγίες από τους/τις Εκπαιδευτές/ 
τριές σας. Κρατήστε τον κωδικό πληρωμής για μελλοντική χρήση. 

2. Ο/Η Εκπαιδευτής/τρια σας δεν είναι ακόμη καθορισμένος/η. Ο διορισμός θα γίνει με τη λήξη 
της περιόδου των εγγραφών. 

3. Μόλις οριστεί ο/η Εκπαιδευτής/τρια, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να οριστεί το πρώτο 
μάθημα. Υπολογίζουμε ότι η Επικοινωνία του Εκπαιδευτή/τριας  μαζί σας  θα γίνει  αρχές 
Οκτωβρίου 2022. 

4. Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα Οκτωβρίου 2022. 


