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ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Επώνυµο:
Όνοµα:
Πατρώνυµο:
∆/νση κατοικίας:

Παρακαλώ για τη συµµετοχή µου στα
σεµινάρια ................................ επιπέδου

Πόλη - T.K.:

................................ που θα διεξάγονται

Σταθερό τηλέφωνο:

................................................. και ώρες
.....................

Κινητό τηλέφωνο:
Α.∆.Τ.:
Α.Φ.Μ.:
∆.Ο.Υ.:
Ε-mail:

Μαρούσι, ......../........./2013

Επισυνάπτονται σε φωτοτυπία:
1. Κάρτα Ανεργίας
2. Artemis Card
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης για τρίτεκνους/πολύτεκνους/
µονογονεϊκές οικογένειες
4. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα εισόδουεξόδου ή εξοφλητική απόδειξη µισθοδοσίας
για τους υπαλλήλους του ∆ήµου
Αµαρουσίου και των Ν.Π.∆.∆.-Ν.Π.Ι.∆.
αυτού
5.Ταυτότητα και λογ/σµός ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ) για ετεροδηµότες
6.Βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής για
ΑΜΕΑ
7.Τελευταίο Εκκαθαριστικό Φορολογίας
Εισοδήµατος για τους απόρους

Ο/Η αιτ..........
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
1. ΕΓΓΡΑΦΗ – ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ
• Οι ενδιαφερόµενοι πριν δηλώσουν τις προτιµήσεις τους φροντίζουν να ενηµερωθούν για το
πρόγραµµα των µαθηµάτων-σεµιναρίων, το κόστος εγγραφής και διδάκτρων, την προθεσµία
υποβολής των αιτήσεων εγγραφής, τον κανονισµό λειτουργίας, καθώς και για την προσκόµιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών (κάρτα ανεργίας, artemis card, πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης για τρίτεκνους και πολύτεκνους, κλπ.) που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων
της εταιρείας.
• Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέτουν την αίτηση µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανάλογα
µε την κατηγορία στην οποία υπάγονται (πολύτεκνοι, άνεργοι, κλπ.). ∆ιαφορετικά η αίτησή τους
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.
• Οι αιτήσεις των σπουδαστών γίνονται δεκτές σε κάθε νέα περίοδο ύστερα από εξόφληση τυχόν
οικονοµικών εκκρεµοτήτων τους από προηγούµενο έτος µαθηµάτων.
• Η αποπληρωµή των µηνιαίων διδάκτρων γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθήµερου έκαστου
µήνα.
• Το ποσό της εγγραφής κατατίθεται από τους σπουδαστές µε την έναρξη των µαθηµάτων και δεν
επιστρέφεται.
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
• Οι σπουδαστές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς και µε συνέπεια τα µαθήµατά τους.
• Η ένταξη των σπουδαστών σε τµήµατα γίνεται ανάλογα µε το επίπεδο κατάρτισης και αφού
έχουν προηγηθεί κατατακτήριες εξετάσεις, ενώ είναι στην ευχέρεια του καθηγητή η σύνθεση των
τµηµάτων µε βάση το επίπεδο γνώσης των σπουδαστών.
• Όσοι σπουδαστές δεν επιθυµούν να συνεχίσουν τα µαθήµατά τους οφείλουν να συµπληρώνουν
µία αίτηση διαγραφής στη Γραµµατεία και οποιαδήποτε ποσά που έχουν καταβάλει δεν
επιστρέφονται.
• Οι σπουδαστές οφείλουν να υπογράφουν στα βιβλία παρουσιών-απουσιών κατά την είσοδό τους
στο µάθηµα.
• Οι σπουδαστές συµµετέχουν µόνο στα µαθήµατα που έχουν ενταχθεί.
• Οι σπουδαστές στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας µε την εταιρεία, οφείλουν να ενδιαφέρονται
για την καλή προς τα έξω εικόνα του φορέα υλοποίησης και του ∆ήµου Αµαρουσίου και να τον
στηρίζουν στην επίτευξη των στόχων του για την προώθηση των προγραµµάτων στους δηµότες.
• Το κόστος των αναλώσιµων υλικών (γραφική ύλη, φωτοτυπίες σηµειώσεων καθηγητών, βιβλίων,
κλπ.) βαρύνει αποκλειστικά τους σπουδαστές.
• Στην περίπτωση που στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος αποφασιστεί να υπάρξει
κάποια αλλαγή στις ώρες διδασκαλίας, ή να γίνει ακύρωση ή αναβολή ενός µαθήµατος, ο
διδάσκων του τµήµατος θα πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως και εγκαίρως (τουλάχιστον µία
εβδοµάδα πριν) τον συντονιστή του προγράµµατος που έχει οριστεί από την εταιρεία,
προκειµένου να λαµβάνει τη σχετική έγκριση.
• Η εταιρεία για την εύρυθµη λειτουργία της έχει το δικαίωµα τροποποίησης του εβδοµαδιαίου
προγράµµατος των σεµιναρίων.
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Οι σπουδαστές οφείλουν να συµβουλεύονται τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στον ειδικό πίνακα
στην είσοδο και στις αίθουσες διδασκαλίας της εταιρείας.
• Η συµπεριφορά των σπουδαστών πρέπει να είναι κόσµια, ενώ οφείλουν να φροντίζουν, να
σέβονται και να διατηρούν καθαρούς και τακτοποιηµένους τους χώρους διδασκαλίας.
• Για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών αντικειµένων στους χώρους διδασκαλίας, η εταιρεία δεν
φέρει καµία ευθύνη.
• Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα σε όλους τους χώρους διδασκαλίας.
• Η είσοδος στις τάξεις επιτρέπεται µόνο σε σπουδαστές και διδάσκοντες.
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Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/η δηλώνω ότι επέλεξα συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης (τύπου
σεµιναρίων) ξένων γλωσσών ή/και πληροφορικής και ότι έλαβα γνώση των γενικών όρων και
προϋποθέσεων που αναφέρονται στον κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και αναγράφονται στην πίσω
σελίδα της αίτησής µου, τους οποίους και αποδέχοµαι στο σύνολό τους.

Μαρούσι,…/…./2015

Ο/Η αιτών/αιτούσα
…………………….
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