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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ADVANCED

“ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ & ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒAΣΕΙΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ EN 1504”

        E-LEARNING: 
Στοιχεία καταρτιζόμενου
Ονοματεπώνυμο    :
Εταιρεία που εργάζομαι*   :
Θέση στην εταιρεία*    :
Σχετική Προϋπηρεσία*   :   
Τηλ. επικοινωνίας    :   Κινητό:
Ηλεκτρονική διεύθυνση   :

*  Αν δεν εργάζεστε, συμπληρώστε τα εν λόγω πεδία με τα στοιχεία της τελευταίας σας απασχόλησης
** πχ. 5 έτη στην TÜV AUSTRIA ως επιθεωρητής ΣΔ, 2 έτη στην εταιρεία Χ ως υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου, κτλ.

Στοιχεία τιμολόγησης
Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο  :
Είδος Παραστατικού   :
Α.Φ.Μ.     :   Δ.Ο.Υ. : 
Δραστηριότητα    : 
Διεύθυνση     :
Τ.Κ.      :      Περιοχή :
Τηλέφωνο     :    Fax :

Είμαι Άνεργος-η            Εργάζομαι σε εταιρεία που έχει πιστοποιηθεί από την TÜV AUSTRIA HELLAS

Διάβασα τους όρους συμμετοχής στην επόμενη σελίδα και τα στοιχεία μου είναι ακριβή
       

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ        HMEΡΟΜΗΝΙΑ

Κόστος 

συμμετο
χής

650€
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ΕΓKΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η παραπάνω αίτηση γίνεται ενεργή εφόσον, αφού προηγηθεί επικοινωνία με την TUV AUSTRIA 
ACADEMY για την επιβεβαίωση της αποδοχής της αίτησης σας, καταβληθεί το 100% του 
κόστους συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία 
διεξαγωγής του σεμιναρίου. 
Η πληρωμή, γίνεται με κατάθεση είτε στην Τράπεζα EFG EUROBANK – IBAN GR93 0260 2370 
0008 7020 0372 723 (δικαιούχος TÜV-AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.), είτε στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
– IBAN GR10 0110 1790 0000 1794 7011 866 (δικαιούχος TÜV-AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.), 
είτε στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ – IBAN GR78 0172 0090 0050 0906 3531 346 (δικαιούχος 
TÜV-AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.). Θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε στο αποδεικτικό, το όνομα 
του καταθέτη ή η επωνυμία της εταιρείας στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί η απόδειξη ή το τιμολόγιο. 
Μη παραλείψετε να στείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης με fax ή με e-mail (βλ. παρακάτω στοιχεία), 
προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. 
Η TÜV AUSTRIA  ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του 
τόπου διεξαγωγής καθώς και ματαίωσης των προγραμμάτων.  

2. Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση συμμετοχής σας σε περισσότερα του ενός σεμινάρια 
και συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό.

3. Με την καταβολή του κόστους συμμετοχής, η παρούσα δήλωση καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση 
μπορεί να γίνει μόνον γραπτώς, το αργότερο (5) πέντε ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία 
διεξαγωγής του προγράμματος, με παρακράτηση του 40% του κόστους συμμετοχής.

4. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των φορολογικών στοιχείων της εν λόγω 
δήλωσης, βάσει των οποίων θα εκδοθεί το σχετικό παραστατικό.

5. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση επιλογής του πεδίου E-LEARNING, η συνολική 
παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, θα πρέπει να γίνει από απόσταση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,
 στο 210 5220920 εσωτ. 130 ή στο training@tuvaustriahellas.gr

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ
training@tuvaustriahellas.gr

ΑΘΗΝΑ : ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 - 153 43, Τ: 210 5220920, F: 210 5203990, Ε: training@tuvaustriahellas.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Χάλκης 8 10ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΤΘ 4207 ΠΥΛΑΙΑ - 570 01, Τ: 2310 941100, F: 2310 941105, Ε: thessaloniki@tuvaustriahellas.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ : ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 – 713 05, Τ: 2810 244150, F: 2810 244551, Ε: iraklio@tuvaustriahellas.gr
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ : ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΛΒΑΝΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ - ΥΕΜΕΝΗ, ΚΑΤΑΡ
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