
  
     

 

 
  

   www.adr.com.cy                          A.D.R. Cyprus Center Ltd είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με εγγεγραμμένο γραφείο 

στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8
ος

 όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.       
T:   +357 22519741  

Φ:  +357 22318214 

E:  secretariat@adr.com.cy 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ* 
*Εάν έχετε ήδη συμπληρώσει τα στοιχεία σας online τότε δεν είναι ανάγκη να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο.  

 

i. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………..…….…  

 

ii. E-MAIL: …………………………………………………………………………… 

 

iii. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: …………………………………………………..……. 

 

iv. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………. 

 

v. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: …………………………………………………………………………………… 

 

vi. ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

……………………………………………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ………………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ………………………….… 

 

Διαδικτυακά: 28,29,30 Ιανουαρίου και 04,05,06 Φεβρουαρίου 2022 

Από την Άνεση του Σπιτιού σου 
  

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πιο πάνω στοιχεία και αποστείλετε το συμπληρωμένο έντυπο είτε μέσω e-mail στο 

secretariat@adr.com.cy είτε μέσω φαξ στο 22318214 είτε ταχυδρομικώς στην πιο κάτω διεύθυνση. 

2. Η κανονική τιμή του προγράμματος πριν την 14/01/2022 στοιχίζει €900 πλέον ΦΠΑ και μετά την 14/01/2022 €1,000 πλέον ΦΠΑ. 

Για δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑΝΑΔ στοιχίζει €220 πλέον ΦΠΑ και μετά την 14/01/2022 €320 πλέον ΦΠΑ. 

3. Ολοκληρωμένη θεωρείται η εγγραφή, εφόσον έχει καταβληθεί όλο το κόστος εγγραφής. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να αποστείλετε 

με τους παραπάνω τρόπους (υπό 1) και την σχετική τραπεζική κατάθεση. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής εκ μέρους 

ενδιαφερόμενου/-ης έως και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος, επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό αφαιρουμένου 

ποσού €100 για διοικητικά έξοδα.  Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής ενδιαφερόμενου/-ης κατά την τελευταία εβδομάδα προ της 

έναρξης του προγράμματος, επιστρέφεται το ήμισυ του καταβληθέντος ποσού. 

4. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διεξαγωγή του προγράμματος και να επιστρέψει το καταβληθέν κόστος στον/στην 

ενδιαφερόμενο/η. 

5. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να μεταβληθούν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν 

εγκαίρως. 

Τα στοιχεία του Τραπεζικού μας λογαριασμού είναι τα ακόλουθα. 
 

Name: A.D.R. CYPRUS CENTER LTD 

A/C Number: 357030494887 

SWIFT(BIC): BCYPCY2N 

Bank:  Bank of Cyprus 

IBAN: CY06 0020 0195 0000 3570 3049 4887 
 

Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του εμβάσματος αναφέρετε το Πλήρες Όνομα σας 

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ 
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https://adrcyprus.com/el/%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82/#%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82

