ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90
ΤΗΛ. 2310989242

ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ/ΕΡ/ ΚΙΝ.:
email:
ΑΦΜ:
ΜΑΘΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡ.

ΕΠΙΠΕΔΟ

6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΟ

ΤΙΜΗ
0,00 €
100%

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ

Δεν περιλαμβάνονται τα παράβολα των εξετάσεων και η συμμετοχή σας στις ενότητες που θα παρακολουθήσετε είναι υποχρεωτική.
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
ΚΑΡΤΑ Δεξιοτήτων
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

70 €
30 € / Ενότητα
30 €

Υποχρεώσεις σπουδαστή:
1. Θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του ελληνικά Windows 7 ή Windows 10.
2. Θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του ελληνικό Office (Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019 ή Office 365) που περιέχει
τις ενότητες που θέλει να διδαχθεί.
3. Θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό υπολογιστή – PC. (ΟΧΙ tablet, ΟΧΙ κινητό)
4. Θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο Internet.
5. Για να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα και η ενότητα Internet Explorer, θα πρέπει να έχει προκαταβάλει 20€ από την κάρτα δεξιοτήτων, η οποία είναι μέρος από τα
παράβολα των εξετάσεων.
6. Για να ενεργοποιηθεί η επόμενη ενότητα, θα πρέπει να έχει εξόφληση τα παράβολα των εξετάσεων για την κάρτα δεξιοτήτων και για την ενότητα που θέλει να
παρακολουθήσει.
7. Θα πρέπει να δώσει εξετάσεις δια ζώσης σε μέγιστο διάστημα 180 ημερών μετά την έναρξη του προγράμματος.
8. Θα πρέπει να δώσει εξετάσεις δια ζώσης στην διεύθυνση Αλ Παπαναστασίου 90 στην Θεσσαλονίκη στον φορέα UNICERT ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από
τον ΑΣΕΠ. Φορέα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπ. Παιδείας), για τον ΑΣΕΠ. Πιστοποιητικό διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012 που το καθιστά
αναγνωρισμένο και αποδεκτό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).
9. Επιστροφή καταβληθέντων ποσών ΔΕ γίνεται δεκτή επ' ουδενί λόγω.
10. Επιστροφή καταβληθέντων εξέταστρων ΔΕ γίνεται δεκτή επ' ουδενί λόγω.
11. ΔΕΝ μπορεί να παγώσει το πρόγραμμα επ' ουδενί λόγω.
Υποχρεώσεις OnLine Education:
Έναντι των ανωτέρω ΔΗΛΩΝΕΙ ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης με δια ζώσης εξετάσεις
στη διεύθυνση Αλ Παπαναστασίου 90 στην Θεσσαλονίκη:
1. ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση για μια (1) εβδομάδα για μέγιστη παρακολούθηση 5 ωρών, για τον Internet Explorer, μετά την κατάθεση 20€ για την προκαταβολής της
κάρτα δεξιοτήτων.
2. ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση για μέγιστη παρακολούθηση 10 ωρών σε 90 μέρες, για την ενότητα που θέλει να παρακολουθήσει, εφόσον ο σπουδαστής έχει εξόφληση τα
παράβολα των εξετάσεων για την κάρτα δεξιοτήτων και για την ενότητα που θέλει να παρακολουθήσει.
3. ΔΩΡΕΑΝ δια ζώσης εξετάσεις σε μέγιστο διάστημα 180 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, για τις ενότητες που έχει παρακολουθήσει.
4. Η διάρκεια της εκπαίδευσης και πρακτικής μπορεί να επεκταθεί. Κόστος επέκτασης προγράμματος 30€ για 10 ώρες σε 90 μέρες.
5. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ η επανεξέταση ΔΕΝ χρεώνεται.
6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ η επανεξέταση χρεώνεται. Κόστος επανεξέτασης 30€.

Λογαριασμοί τραπέζών ώστε να προχωρήσετε στην κατάθεση του ποσού:
Αρ Λογαριασμού Alpha Bank : IBAN GR4601404770477002002003525
Αρ Λογαριασμού Τράπεζα Πειραιώς : IBAN GR0301722390005239097627844
Αρ Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας : IBAN GR5401108310000083144000466
Αρ Λογαριασμού Eurobank : IBAN GR3602600240000190200891777
Αιτιολογία Κατάθεσης(Αιτιολογία προς δικαιούχο) : Στο καταθετήριο, κρίνεται απαραίτητο να αναγράψετε ως αιτιολογία (Αιτιολογία προς δικαιούχο) το πλήρες
ονοματεπώνυμο σας «Ονοματεπώνυμο» και «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (πχ «Παπαδόπουλος Γεώργιος, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.»
Δικαιούχος Λογαριασμού : ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
Σε περίπτωση που η κατάθεση σας γίνει μέσω άλλης τραπέζης επιβαρύνεστε με όλα τα έξοδα της μεταφοράς [Έξοδα βαρύνουν τον εντολέα (ΟUR)].
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

