
 
 

 
 

1 

                       20/06/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «REFASHION YOUR WARDROBE» 

Βαρέθηκες τα παλιά σου μπλουζάκια, τα παντελόνια και τις παλιές σου τσάντες και θέλεις 

να ανανεώσεις τη γκαρνταρόμπα? Έλα να δημιουργήσουμε μαζί μόνο με όρεξη και 
φαντασία!!! 

To νέο σεμινάριο «REFASHION YOUR WARDROBE» που διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και στελέχη 
καταστημάτων εμπορίου, σε λάτρεις της μόδας που επιθυμούν να ανανεώσουν το στυλ 

και την εμφάνισή τους, αλλά και σε όσους ασχολούνται με τη ραπτική και τη μόδα 
γενικότερα. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μπορείτε να βελτιώσετε ή να αλλάξετε τα παλιά σας ρούχα 
και αξεσουάρ με απλά υλικά κάνοντάς τα ξανά “in fashion” και δίνοντάς τους ένα 
καινούργιο στυλ πάντα βάζοντας την προσωπική σας πινελιά. 

 
Ενότητες Σεμιναρίου: 

 
Πρώτη μέρα 
• Τοποθέτηση διαφόρων υλικών σε ρούχα 

• Βάψιμο-ξέβαμμα ρούχων 
• Κολάν σε crop top(κοντομάνικο, μακρυμάνικο) 

• Μπλούζα σε ζακέτα 
• Δημιουργία (σε ύφασμα) στάμπας-στένσιλ για την  
• κατασκευή "μπαλώματος" & τοποθέτηση σε ρούχα 

• Μαντήλι- φουλάρι σε παρεό - φόρεμα για τη θάλασσα 
Δεύτερη μέρα 

• Μπλούζα σε crop top 
• Πασμίνα σε γιλέκο 

• Μπλούζα: αλλαγή λαιμόκοψης βάζοντας δαντέλα ή λάστιχο 
• Πουκάμισο σε μπλούζα-φόρεμα 
• Κατασκευή μιας εύκολης μπλούζας απο ενα σταθερό 

• ύφασμα (πχ: μαντήλι- φουλάρι -σεντόνι) 
 

 
Το κόστος του προγράμματος είναι 90€*  ανά συμμετοχή. (συμπεριλαμβάνονται τα 
υλικά-εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν) *Ισχύουν ειδικές εκπτώσεις για ανέργους και 

φοιτητές. 
Χρόνος Διεξαγωγής: 10 ώρες, Τετάρτη 04/07 & Τετάρτη 11/07. Ώρα 17:00μμ - 21:15μμ 

Χώρος διεξαγωγής: Ικάρου και Αρχιμήδους, 1 Νέα Αλικαρνασσός 
 
Εισηγήτρια: Η Λαμπρινή Παναγoπούλου είναι απόφοιτη οικονομικών επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και τα τελευταία οκτώ χρόνια ασχολείται ερασιτεχνικά 
μαθητεύοντας σε επαγγελματίες του χώρου. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει μαθήματα 

κοπτικής - ραπτικής ρούχων στη σχολή Burda και συνεχίζει την εκπαίδευσή της στο 
σχέδιο μόδας και στη δημιουργία πατρόν, στο ΙΕΚ CRAFT. 
 

Επικοινωνία:  Πληροφορίες στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
Κορωναίου 9, τηλ:2810 302730,  φαξ 2810-227189, e-mail: info@katartisi.gr από 

08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr 


