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Αίτηση Συμμετοχής 

Στοιχεία Συμμετέχοντος 

Επώνυμο  Όνομα  

Πατρώνυμο  Επάγγελμα  

Διεύθυνση  Περιοχή / Τ.Κ.  

Τηλ. Οικίας  Τηλ. Εργασίας  

Κινητό τηλ.  Fax  

Α. Δ. Τ.  E-mail  

Α. Φ. Μ.  Δ. Ο. Υ.  

 
Στοιχεία Εταιρείας Συμμετέχοντος 

Επωνυμία Εταιρείας  

Επάγγελμα  

Διεύθυνση  Περιοχή / Τ.Κ.  

Τηλ. Εταιρείας  Fax Εταιρείας  

Υπεύθυνος  E-mail  

Α. Φ. Μ.  Δ. Ο. Υ. Α. Φ. Μ. 
 

Το κόστος του προγράμματος θα καλυφθεί :  

Εξ' ολοκλήρου από εμένα με την έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ)  

Εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία μου με την έκδοση τιμολογίου στα ανωτέρω στοιχεία της εταιρείας  

Τα στοιχεία του καταθετηρίου πρέπει να είναι ίδια με τα στοιχεία του τιμολογίου ή της ΑΠΥ. 
 

Παρακαλούμε σημειώστε τα εξής: 

1. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

2. Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας στο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να προκαταβάλλονται τα δίδακτρα με 
κατάθεση στην Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού 101-00-2002-046556 ή ΙΒΑΝ GR65 0140 1010 1010 0200 2046 
556. Το καταθετήριο της Τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να αποστέλλεται στην 
Υπηρεσία Εκπαίδευσης/Πιστοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:. 
ATHEXacademy@athexgroup.gr 

3. Ακυρώσεις πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται τουλάχιστον 5 ημέρες 
πριν την έναρξη του προγράμματος και ο ενδιαφερόμενος έχει, στο διάστημα αυτό ενημερώσει γραπτώς, την 
Υπηρεσία Εκπαίδευσης/Πιστοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής σε 
διάστημα μικρότερο των 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται 
να καταβάλουν το 50% των διδάκτρων.  

4. Το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να ακυρώσει  την διεξαγωγή του προγράμματος ή να μεταβάλλει τις ημέρες και 
ώρες διεξαγωγής των εισηγήσεων χωρίς καμία δέσμευση. 

5. Στο κόστος  παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης πρέπει να καταβάλλεται και Φ.Π.Α. 23%. 

6. Το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς του ΟΑΕΔ για τα προγράμματα 
κατάρτισης & εκπαίδευσης 
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