Συνεργατικά προγράμματα
ΚεΔιΒιΜ Πάντειου Πανεπιστημίου με το ΚΔΒΜ2 Easy Education

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι πραγματοποιήσουν αίτηση στην σελίδα:
http://panteion-diaviou.gr/form_scholarship.php
Στην αίτηση μπορεί να επιλεχθεί ένα (1) μόνο πρόγραμμα από τα συνεργατικά προγράμματα του ΚεΔιΒιΜ
Πάντειου Πανεπιστημίου με το ΚΔΒΜ2 Easy Education. Εφόσον υποβληθεί η αίτηση ο/η συμμετέχων/ουσα
θα λάβει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει, το ατομικό ID της αίτησης
του/της. Οι ωφελούμενοι της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.easy-education.gr ή και elearning.panteion.gr με τα ID που έχουν λάβει στο e-mail τους για λόγους προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
Οι δηλώσεις συμμετοχής στις υποτροφίες του εκάστοτε κύκλου θα προσμετρώνται από την ημερομηνία
έναρξης των εγγραφών του κύκλου έως και την ημερομηνία λήξης των εγγραφών ως έχει ανακοινωθεί στην
ιστοσελίδα www.easy-education.gr. Από την κλήρωση για το πρόγραμμα υποτροφιών θα αναδειχθεί για κάθε
πρόγραμμα από τα συνεργατικά προγράμματα του ΚεΔιΒιΜ Πάντειου Πανεπιστημίου με το ΚΔΒΜ2 Easy
Education :
- Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.
- Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.
- Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100
άτομα.
- Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σε χώρους του ΚΔΒΜ2 Easy Education, Κεντρικής 5, Βέροια, 59132 με
ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα την επόμενη εργάσιμη από την λήξη των εγγραφών του τρέχοντος κύκλου
με διαπίστευση δικηγόρου.
Για κάθε υποτροφία θα αναδειχθεί ένας (1) ωφελούμενος και δέκα (10) αναπληρωματικοί. Ο κάθε
αναπληρωματικός που θα κληρωθεί, θα έχει δικαίωμα στην υποτροφία, εφόσον ο αντίστοιχος ωφελούμενος
αρνηθεί την υποτροφία ή δε βρεθεί εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ή η συμμετοχή του ακυρωθεί γιατί δεν
διαθέτει κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω. Τα ID των ωφελούμενων θα ανακοινωθούν
μέχρι και την επίσημη ημερομηνία έναρξης του τρέχοντος κύκλου εγγραφών και θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα www.easy-education.gr.
Κάθε συμμετέχων στην κλήρωση θα έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής και επομένως το ίδιο φυσικό
πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί ωφελούμενος περισσότερες από μία φορές.
Ο ωφελούμενος θα ειδοποιηθεί από το ΚΔΒΜ2 Easy Education μέσω του e-mail info@kedivim-panteion.gr,
όπου και θα ζητηθεί η αποστολή βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με πρόσφατη ημερομηνία προς
επιβεβαίωση της συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.
Ο ωφελούμενος υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από
την ανωτέρω ενημέρωση.
Εάν δεν απαντήσει με την αποστολή της βεβαίωσης ανεργίας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την
ενημέρωσή του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα.
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Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου πανεπιστημίου και το ΚΔΒΜ2 Easy Education θα ανακοινώσουν τον τελικό
ωφελούμενο στην ιστοσελίδα www.easy-education.gr ή και στην e-learning.panteion.gr
πριν
επικοινωνήσουν με τον ωφελούμενο ή με τους αναπληρωματικούς. H ανακοίνωση θα αναγράφει τους
ωφελούμενους αλλά και τους αναπληρωματικούς αναρτώντας τα αντίστοιχα ID της αίτησης τους. Σε
περίπτωση που δεν ανταποκριθούν ή δεν πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας των υποτροφιών τόσο ο
δικαιούχος όσο και το σύνολο των επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί εκ νέου η κλήρωση με τους ως άνω
όρους.
ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των
στοιχείων τους. Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου πανεπιστημίου και το ΚΔΒΜ2 Easy Education βασίζεται στην
ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων της καθώς και
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα
παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει
δικαίωμα στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου πανεπιστημίου και το ΚΔΒΜ2 Easy Education να ακυρώσει τη συμμετοχή
τους στην κλήρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των
χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος υποτροφιών, καθώς και να μην προσβάλουν
την εικόνα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου πανεπιστημίου και του ΚΔΒΜ2 Easy Education. Διαφορετικά, το
ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου πανεπιστημίου και το ΚΔΒΜ2 Easy Education κατά την ελεύθερη κρίση τους δύνανται
να ακυρώνουν συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο πρόγραμμα
υποτροφιών.
Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε
σχετική αξίωση τους έναντι του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου πανεπιστημίου και του ΚΔΒΜ2 Easy Education. Επίσης,
οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υποτροφιών θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail).
Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες
ημερομηνίες διεξαγωγής της κλήρωσης είναι ανυπόστατη.
Η υποτροφία είναι συγκεκριμένη, προσωπική, αφορά συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν ανταλλάσσεται ούτε
δύναται να ζητηθεί η μεταφορά σε διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών από το δηλωθέν στην αίτηση ή η
εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο
μέσο.
Ο ωφελούμενους, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης της υποτροφίας, μπορεί να
αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως
τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η
συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα
στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια
επικοινωνίας με τον ωφελούμενο για την αξιοποίηση της υποτροφίας αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που
για οποιονδήποτε λόγο ο ωφελούμενος δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην
αξιοποίηση του δικαιώματος της υποτροφίας.
Σε περίπτωση που η συμμετοχή του ωφελούμενου ακυρωθεί από την επιμόρφωση μετά την ένταξη στο
τμήμα για προσωπικούς λόγους ή δεν ολοκληρώσει εκπαιδευτικά την επιμόρφωση στα οριζόμενα πλαίσια
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του προγράμματος, το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου πανεπιστημίου και το ΚΔΒΜ2 Easy Education διατηρούν το
δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να μην χορηγήσουν βεβαίωση στον εκπαιδευόμενο και να
μην τον μεταφέρουν σε επόμενο κύκλο. Η υποτροφία ισχύει μόνο για συγκεκριμένο κύκλο και δεν δύναται
να μεταφερθεί σε επόμενο κύκλο.
Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου πανεπιστημίου και το ΚΔΒΜ2 Easy Education διατηρούν το δικαίωμα κατά την
απόλυτη κρίση τους να τροποποιούν μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος προγράμματος
υποτροφιών και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να
διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το πρόγραμμα αυτό. Η κάθε πιθανή τροποποίηση θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύει από την ανάρτησή της στον ιστότοπο https://www.easyeducation.gr ή και e-learning.panteion.gr. Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου πανεπιστημίου και το ΚΔΒΜ2 Easy
Education δε φέρουν καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία
δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσονται σύμμετρα
και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
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