
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πρόγραμμα «Δόμηση με πηλό – Τεχνικές κατασκευής – Αειφόρος Σχεδιασμός» 

 

1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου» 

Παρακαλούμε να συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ακρίβεια  τα προσωπικά σας στοιχεία. 

2. Επιλογή εκπαιδευομένων 

▪ Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Θα υπάρχει 

 σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καταβολής της πρώτης δόσης. 

▪ Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα.  

▪ Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 22 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται 

 η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος.  

▪ Τμήματα με λιγότερους από 10 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν. 

▪ Η διάρκεια του προγράμματος είναι 25 ώρες θεωρητικής και 25 πρακτικής εκπαίδευσης. 

▪  Μόλις επιλεγείτε θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά και μέσω email για τις διαδικασίες του προγράμματος. 

3. Προστασία Δεδομένων 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει  την 

αίτηση συμμετοχής ως Συμμετέχων, ότι οι ίδιοι ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα 

ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους στο έντυπο συμμετοχής στο πλαίσιο του 

παρόντος από το φυσικό πρόσωπο. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάθεση της Σύμβασης και η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Εκπαιδευτική Αναπτυξιακής 

ΠΛΟΗΓΟΣ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν 

για την ενημέρωση των Συμμετεχόντων. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, και 

λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση της Εμπιστευτικότητας. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι του ΠΛΟΗΓΟΥ 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής, για χρονικό 

διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από 

την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 

δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα 

θα καταστρέφονται. 

V. Ο Συμμετέχων μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, 

απευθυνόμενος στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας. 

VI. H Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

4. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων 

Ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται: 

▪ για τη συμμετοχή του να καταβάλει το αντίτιμο των 160€ για τη θεωρητική εκπαίδευση και 160€ ευρώ (μείον τυχόν εκπτώσεις) μέσω 

τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό που διατηρεί η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ. 

▪ να παρακολουθήσει συστηματικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι 

απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα. 

▪ σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψει την συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα, να το γνωστοποιήσει τηλεφωνικώς ή 

μέσω email στο katartisi@ploigos-ea.gr 

▪ Μαθήματα με εκπαιδευόμενους λιγότερους των 10 ατόμων δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται. 

▪ Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η κατανάλωση ροφημάτων (εκτός νερού) ή φαγητού, 

καθώς και το κάπνισμα. 

▪ Η παροχή του συγκεκριμένου προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πηλοίκο. 

▪ Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει από τους 

παρόντες υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης. 

▪ Το σύνολο του περιεχομένου του Προγράμματος και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω αυτού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής 

ιδιοκτησίας των δημιουργών του και προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται 

ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε 

τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου  διανεμηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

 


