ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
(ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Επώνυμο: _______________________________

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ

Παρακαλώ για τη συμμετοχή μου στα σεμινάρια,

Όνομα: _________________________________

_________________________________

Πατρώνυμο: _____________________________

________________________ που θα διεξάγονται

Δ/νση κατοικίας: _________________________
Τ.Κ.: ___________________________________
Πόλη: __________________________________
Τηλέφωνο: ______________________________
Α.Δ.Τ.: _________________________________
Α.Φ.Μ.: ________________________________

επιπέδου

______________________________________ και
ώρες ____________________________________

Επισυνάπτονται σε φωτοτυπία:
1. Κάρτα Ανεργίας
2. Artemis Card
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για
τρίτεκνους/πολύτεκνους/ μονογονεϊκές οικογένειες
4. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα εισόδου-εξόδου ή

Δ.Ο.Υ: _________________________________

εξοφλητική

απόδειξη

Α.Μ.Κ.Α.: _______________________________

υπαλλήλους

του Δήμου Αμαρουσίου και των

Ν.Π.∆.∆.-Ν.Π.Ι.∆. αυτού

Email: __________________________________

μισθοδοσίας

για

τους

5. Ταυτότητα και λογ/σμός ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ,
ΕΥ∆ΑΠ) για ετεροδημότες
6. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής για ΑΜΕΑ
7.

Μαρούσι, ___/___/20___

Τελευταίο

Εκκαθαριστικό

Εισοδήματος για τους απόρους
Ο/Η αιτ..........

(υπογραφή)

Φορολογίας

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.). Διαφορετικά 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 παρουσιώναπουσιών 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 Δήμου 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.
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 επιχείρησης «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και αναγράφονται στην πίσω σελίδα της αίτησής μου, τους οποίους
και αποδέχομαι στο σύνολό τους.
Μαρούσι, ___/___/20___

Ο/Η αιτών/αιτούσα …………………….

