(φωτογραφία)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ονοματεπώνυμο
Δομή: Ρόδος / Κως / Κάλυμνος / καταγράψτε το νησί)
Ημερομηνία εγγραφής

Μαγειρικής / Ζαχαροπλαστικής

Προγράμματα
Διάρκεια

Τμήματα

Επιλογή

Μαγειρική βασικό επίπεδο (Chef)
200
Μαγειρική προχωρημένο επίπεδο 120
Gourmet
Ζαχαροπλαστική-Αρτοποιία
160
Ζαχαροπλαστική προχωρημένο επίπεδο
Εστιατορική τέχνη (Maitre f&b)
55
Τέχνη σερβιρίσματος
50
Άλλα προγράμματα:
Προγράμματα Ξενοδοχειακού / Τουριστικού Κλάδου
Διάρκεια

Τμήματα

Reception protel front office
30
Reception full
50
Supervisor Reception
30
Προγράμματα Αισθητικής – Ομορφιάς Spa
ΔιάΤμήματα

ρκεια

Αισθητική Full
Προσώπου
Μασάζ βασικό
Μακιγιάζ I
Αποτρίχωση
Μακιγιάζ II
Άλλα προγράμματα:
Γενικά προγράμματα & Σεμινάρια

134
28
56
25
25
39

Τμήματα

Διάρκεια

Επιλογή

Επιλογή

Επιλογή

Πληροφορική
Μηχανογραφημένη Λογιστική

Εστίασης

Τμήματα

Διάρκεια

Bartender level 1
Bartender level 2

45
35

Bartender level 3
Barista basic level
Barista advanced level

36
36
24

Τμήματα

Διάρκεια

Οροφοκομία level 1
Οροφοκομία level 2

50
40

Τμήματα

Διάρκεια

Spa masaz
Μανικιούρ πεντικιούρ Ονυχ.
Κομμωτική Styling

100
100
200

Τμήματα

Διάρκεια

Επιλογή

Επιλογή

Επιλογή

Επιλογή

Επόπτης πισίνας
Υγιεινή και ασφάλεια των
Τροφίμων ΕΦΕΤ
Προσωπικό ασφαλείας
Security

Άλλα προγράμματα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.ΙΕΚ
Α
Τεχνικός τουριστικών Μονάδων & επιχειρήσεων φιλοξενίας (Hotel Management)
Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας Chef
Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής – Αρτοποιίας Pastry chef
Τεχνικός Αισθητικής τέχνης, Μακιγιάζ & Ακρών
Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
Όνομα
Επώνυμο
Φύλο: Άντρας
Όνομα πατρός
Όνομα
Επώνυμο
μητέρας
μητέρας
Ημ/νία γέννησης
Τόπος
Υπηκοότητα
γέννησης
Απόφοιτος/η: Γυμνασίου – ΤΕΕ/Λυκείου (ΓΕΛ-Ενιαίου-ΤΕΛ-ΕΠΑΛ) Ειδικότητα:
Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή
Έγγαμος
Άγαμος
διαβατηρίου:

Β

Εξάμηνο
Γ

Δ

Γυναίκα
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Ονομ/νυμο & ΑΦΜ Υπόχρεου καταβολής διδάκτρων:
Μόνο για άντρεςΣτρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες ΝΑΙ
ΟΧΙ
Υπάρχει αναβολή έως:
Δημότης:
Αριθμός Δημοτολογίου:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
Τηλ. κατοικίας:
Τηλ. Κινητό κηδεμόνα:
Τηλ. Κινητό σπουδαστή:
e-mail:
ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΩ/ΚΑΛΥΜΝΟ/ΡΟΔΟ
ΟΔΟΣ
Αριθμός
Πόλη
Περιοχή
ΤΚ
Επιθυμώ η παραπάνω διεύθυνση να αποτελεί την ταχυδρομική μου διεύθυνση, για την αποστολή αλληλογραφίας
από τη Σχολή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Φυλλάδιο:
Εφημερίδα:
(Όνομα:
Ραδιόφωνο:
(Όνομα:

)
)

Γνωστός:
Internet:
Άλλο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
Προηγούμενες Σπουδές
Σχολή
Ειδικότητα
Έτη Σπουδών:
Έτος Αποφοίτησης:
Επαγγελματική Εμπειρία Σπουδαστή (έως σήμερα)
Επιχείρηση
Θέση
Διάρκεια
Γνώσεις Ξένων Γλωσσών
Γλώσσα
Επίπεδο
Πτυχία
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Άλλη Γλώσσα
Λοιπά Στοιχεία
Συστάσεις:
Ιατρικό Ιστορικό (αν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο):
Αναφορά Προβλήματος Δυσλεξίας:

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή
Φωτοτυπία Ταυτότητας:
Πιστοποιητικό Υγείας (για τμήματα μαγ/ζαχ):
Φωτοτυπία Απολυτηρίου Σχολείου:
Έγχρωμες Φωτογραφίες Ταυτότητας(2):

Προτίμηση Ωραρίου Παρακολούθησης
Πρωινό
Μεσημεριανό
Συγκεκριμένες ώρες και που δε μπορείτε και για ποιόν λόγο:

Απογευματινό

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρω στη γραμματεία της σχολής είναι αληθή.
_______________________________________
Ο/Η Αιτών/ούσα

_____________________________________
Ο/Η Υπεύθυνος/ η Εγγραφής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία) _______________________________________________
Αίτημα ενημέρωσης γονέων για απουσίες
Υπογραφή Γονέα

____________________________

Αίτημα αποκλειστικής ενημέρωσης σπουδαστή
Υπογραφή Σπουδαστή

________________________
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Όροι Εγγραφής
1.
Συναινώ να χρησιμοποιούνται από την σχολή τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση
για λόγους που εξυπηρετούν ενημερώσεις και επικοινωνία με την σχολή κτλ, και δεν θα δοθούν σε τρίτους.
2.
Μία διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτά.
3.
Οι ημέρες και οι ώρες παρακολούθησης του τμήματος ενδέχεται να τροποποιηθούν. Oι εκπαιδευόμενοι
ενημερώνονται πριν την τροποποίηση αυτή.
4.
Η ημερομηνία έναρξης των τμημάτων οριστικοποιείται μετά την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού
εγγεγραμμένων που διαμορφώνεται ως εξής: α) Για την πραγματοποίηση κάθε ταχύρυθμου προγράμματος απαιτείται
ελάχιστος αριθμός εγγραφών 5 ατόμων, β) ενώ για την πραγματοποίηση των εξάμηνων τμημάτων Μαγειρικής &
Ζαχαροπλαστικής καθώς και όλων των τμημάτων του ΙΙΕΚ απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον 10 ατόμων. Εάν βάσει
των εγγραφών δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εγγραφών, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με
λιγότερο αριθμό εκπαιδευτικών ωρών με διασφάλιση της υψηλής ποιότητας σπουδών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
να γίνει αποδεκτό από τους εγγεγραμμένους. Αν αυτό δεν γίνει δεκτό, θα γίνει ακύρωση συμμετοχής με επιστροφή των
εισπραχθέντων διδάκτρων. Σε περίπτωση, που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγραφών για την
έναρξη ενός τμήματος, η σχολή είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους σπουδαστές το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης και να επιστρέψει εξολοκλήρου οποιοδήποτε χρηματικό ποσό
έχει εισπράξει ως εγγραφή ή δίδακτρα από τους εγγεγραμμένους
5.
Τρόπος πληρωμής διδάκτρων: Το 30% των διδάκτρων καταβάλλεται με την εγγραφή του σπουδαστή στην
σχολή και σίγουρα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος σπουδών. Το υπόλοιπο ποσό
διδάκτρων χωρίζεται σε ισόποσες δόσεις ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που διαρκούν τα μαθήματα και πρέπει να
καταβάλλεται μέχρι την 10η ημέρα του εκάστοτε μήνα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης πριν την
έναρξη των μαθημάτων. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις δύναται να αναπροσαρμόζεται ο τρόπος πληρωμής, εφόσον όμως
έχει γίνει γραπτή συμφωνία μεταξύ της Σχολής και του Σπουδαστή, καταγεγραμμένη στην αίτηση εγγραφής.
6.
Τα εξέταστρα (εάν δεν περιλαμβάνονται στα δίδακτρα) καταβάλλονται 3 εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή
εξετάσεων.
7. Τα δίδακτρα υπάρχει περίπτωση να μεταβληθούν στα ιδιαίτερα μαθήματα, (από 1 έως 4 άτομα) μετά από
προηγούμενη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
8. Για τα προγράμματα πληροφορικής δεν συμπεριλαμβάνονται βιβλία εκπαιδευομένου, μόνο αναλώσιμα,
χρήση εκτυπωτών κλπ ανάλογα με το τμήμα.
9. Ο εκπαιδευόμενος των τμημάτων Πληροφορικής θα ενημερώνεται για τις διαθέσιμες ώρες που μπορεί να
χρησιμοποιεί τους Η/Υ του Κέντρου για ατομική εξάσκηση ακολουθώντας τις οδηγίες των βιβλίων ή για προετοιμασία
για τις εξετάσεις, με έξτρα χρέωση μετά από συμφωνία.
10. Στα προγράμματα σπουδών Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική, Αισθητική – Μακιγιάζ, Μανικιούρ – Πεντικιούρ –
Ονυχοπλαστική, Κομμωτική συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός της
αίθουσας διδασκαλίας.
11. Στα τμήματα Μαγειρικής, Ζαχαροπλαστικής και Αισθητικής οι σπουδαστές/τριες παρακολουθούν
απαραιτήτως με την προβλεπόμενη στολή.
12. Στα τμήματα του τομέα Αισθητικής - Ομορφιάς οι σπουδαστές/στριες θα πρέπει να προμηθεύονται οι ίδιοι
τις προσωπικές τους πετσέτες, για την Κομμωτική τις κούκλες πρακτικής, για την Ονυχοπλαστική το χεράκι
πρακτικής, τα πινέλα Gel & ακρυλικού, την μάσκαρα για το Μακιγιάζ.
13. Εφόσον ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών και γίνει εξόφληση των διδάκτρων που συμφωνήθηκαν,
απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης ή πιστοποιητικό σπουδών. Σημειώνεται ότι ο/η σπουδαστής/στρια οφείλει
να εξοφλήσει το σύνολο των δόσεων για όλα τα προγράμματα που παρακολουθεί, προκειμένου να παραλάβει
οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό.
14. Σε περίπτωση απουσίας του εκπαιδευόμενου, το κέντρο δεν υποχρεούται σε επανάληψη του μαθήματος.
Δεν γίνονται μαθήματα στις επίσημες αργίες.
15. Τα βιβλία ή οι σημειώσεις του εκπαιδευομένου μπορεί να δίνονται σταδιακά και εφόσον οι δόσεις των
διδάκτρων εξοφλούνται εμπρόθεσμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι τα βιβλία και οι
σημειώσεις του εκπαιδευομένου προορίζονται για ιδία και μόνο χρήση του εκπαιδευόμενου και κάθε άλ λη χρήση ή
αναπαραγωγή τους υπόκειται στους νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
16. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης της εκπαίδευσης για οποιονδήποτε λόγο από τον
εκπαιδευόμενο, έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του σε κάποιο επόμενο ανάλογο τμήμα εάν
αυτό λειτουργήσει. Για αυτό απαιτείται προηγούμενη συμφωνία με την Σχολή.
17. Σε περίπτωση που ο Σπουδαστής επιθυμεί να διακόψει την παρακολούθηση του προγράμματος, και το
πρόγραμμα έχει ξεκινήσει και έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον το 10% των ωρών του προγράμματος, ο
σπουδαστής είναι υποχρεωμένους να καταβάλλει όλο το χρηματικό ποσό των διδάκτρων.
18. Πραγματοποίηση - Ακύρωση Προγράμματος: Η εγγραφή ισχύει μόνο με την καταβολή της συμφωνηθείσας
χρηματικής προκαταβολής. Το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση ακόμα και
αν ο σπουδαστής επιθυμεί να διακόψει την αίτηση του πριν την έναρξη του προγράμματος.
19. Σε περίπτωση που ο Σπουδαστής έχει κάνει εξ αρχής εγγραφή σε 2 ή περισσότερα προγράμματα και
αποφασίζει να μην παρακολουθήσει τελικά το ένα από αυτά, πριν την έναρξή του, η προκαταβολή που έχει δώσει
για το πρόγραμμα αυτό θα μεταφέρεται στα υπόλοιπα προγράμματα στα οποία έχει κάνει εγγραφή, όμως θα
κρατείται το ποσό των 40 € ως κόστος ακύρωσης της θέσης του στο πρόγραμμα.
20. Η μετεγγραφή σε άλλο τμήμα της σχολής κατά την διάρκεια του ίδιου εκπαιδευτικού έτους επιτρέπεται υπό
όρους: ο Σπουδαστής να μην έχει παρακολουθήσει περισσότερο από το 10% των ωρών του 1 ου τμήματος από το
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οποίο επιθυμεί να μεταβεί. Το τμήμα στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί να μην έχει ξεκινήσει και να έχει ενημερώσει
την Διοίκηση της σχολής τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του 2 ου τμήματος. Σχετικά με τα
δίδακτρα, ο σπουδαστής πληρώνει το αναλογούν ποσό διδάκτρων σχετικά με τις ώρες που πα ρακολούθησε στο 1 ο
πρόγραμμα και το κόστος της μετεγγραφής ανέρχεται σε 40€ εφάπαξ για ο ποιοδήποτε τμήμα.
21. Σε περίπτωση μη τήρησης των δόσεων που έχουν συμφωνηθεί, η σχολή δύναται να διακόψει την φοίτηση
του Σπουδαστή.

22. Σε περίπτωση μη τήρησης των δόσεων που έχουν συμφωνηθεί, και καθυστέρησης εξόφλησης των
διδάκτρων σε χρονικό διάστημα άνω των δυο μηνών από την λήξη της οικονομικής συμφωνίας που έχει γίνει, το
ανεξόφλητο ποσό προσαυξάνεται ποσοστιαία ανάλογα με τον νόμιμο τόκο. Στην περίπτωση αυτή χάνεται η
έκπτωση η οποία ενδεχομένως είχε γίνει.
23. Σε περίπτωση μη εξόφλησης σύμφωνα με το χρονικό περιθώριο που αναγράφεται παραπάνω ο σπουδαστής
χάνει το δικαίωμα να λάβει το πτυχίο του, εκτός και αν υπάρχει άλλη γραπτή συμφωνία για πληρωμή των δόσεων
στην εν λόγω αίτηση.
24. Η διατάραξη του μαθήματος (πρόκληση φασαρίας, χρήση κινητών τηλεφώνων) από τον σπουδαστή
συνεπάγεται την αποβολή του τελευταίου από τη σχολή.

1.





Κόστος Προγράμματος : ____ ___- Έκπτωση:___________ Συμφωνηθέν Ποσό:___________
Συμφωνηθείσα Προκαταβολή:___________
Συμφωνηθείσες Δόσεις (ποσό και χρόνος καταβολής δόσης)__________________________________



_____________________________________________________________________________________



Εκτελεστέα Προκαταβολή.

ΑΕ:

Ημ

Ημερ/νία:

/

/2016

Ποσό:

€.

*Σε περίπτωση μη καταβολής των συμφωνηθέντων δόσεων μέσα στο χρονικό όριο συμφωνίας, ο σπουδαστής
δεν έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στις εξετάσεις σύμφωνα με τις ακόλουθες περιπτώσεις:
-Για σπουδαστές του ΙΙΕΚ, αν δεν έχει εξοφληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο Α΄ Εξάμηνο ή Γ εξάμηνο
(περίοδος Οκτώβριος έως Ιανουάριος) και για το Β΄ ή Δ΄ Εξάμηνο (περίοδος Φεβρουάριος έως Μάιος), ο
σπουδαστής δεν θα έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις των εξαμήνων και θα μείνει
μετεξεταστέος για την επόμενη εξεταστική περίοδο εφόσον εξοφλήσει έως τότε τα δίδακτρά του , χωρίς να έχει
το δικαίωμα να ξανά παρακολουθήσει.
-Το ίδιο ισχύει και για τους σπουδαστές των ταχύρυθμων προγραμμάτων του Κέντρου Διά βίου Μάθησης, οι
οποίοι μένουν μετεξεταστέοι για την επόμενη εξεταστική περίοδο του αντίστοιχου τμήματος, εφόσον έως τότε
έχουν καταβληθεί οι δόσεις τους.
Για τις εργαστηριακές εξετάσεις σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για ταχύρυθμο τμήμα ή για ΙΙΕΚ θα υπάρχει
έξτρα ελάχιστη χρέωση των 50 € ανά εξέταση.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί ΚΕΚ Anko Χρήστος Έψιμος & ΣΙΑ Ε.Ε.:
-ALPHA ΛΟΓ ΚΕΚ 641 00 2002023707 / IBAN GR 06 0140 6410 6410 0200 2023707
-ΕΘΝΙΚΗ 3834-4026-422 / IBAN GR 91 0110 3830 0000 3834 4026 422
-EUROBANK 0026.0356.11.0200699812 /IBAN GR4602 603560000110200699812
Διάβασα με προσοχή τα παραπάνω, αποδέχομαι τους όρους εγγραφής και έχω λάβει ένα αντίγραφο της ανωτέρω
αίτησης μου.
Έλαβα γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας Σπουδαστών, τον μελέτησα και τον αποδέχομαι.

Υπογραφή Σπουδαστή

Για το ΚΔΒΜ/ΙΙΕΚ Αnko
H Υπεύθυνη σπουδών
Στεργία Έψιμου

α.α.

Υπογραφή Γονέα
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ΑΠΥ Νο

