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ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ονοματεπώνυμο:  

Διεύθυνση:  

Κινητό:  Email:  

Ημ. Γέννησης: ___/___/_______ Αρ. Ταυτ./Διαβ.:  Υπηκοότητα:  

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Φυσιοπαθητική  Ομοιοπαθητική  Ρεφλεξολογία  

 Διατροφοπαθητική  Βελονισμός  Θεραπευτικό Μασάζ  

 Βοτανοθεραπεία  Αρωματοθεραπεία  Κοσμητικός Βελονισμός  
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το συνολικό κόστος σπουδών συμπεριλαμβάνει κάλυψη εξόδων για: 

✓ Εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω διαλέξεων και κλινικής εργαστηριακής πρακτικής 

✓ Υλικά κλινικής εργαστηριακής πρακτικής 

✓ Εκπαιδευτικές σημειώσεις 

✓ Πρακτική εκπαίδευση στο Θεραπευτικό Κέντρο της Ακαδημίας ή σε άλλα αποδεκτά από την Ακαδημία 
κέντρα θεραπείας 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Επισυνάπτω σχετικά φωτοαντίγραφα προσωπικών δεδομένων και του μορφωτικού επιπέδου μου για 
σκοπούς εξέτασης της αίτησης μου για εγγραφή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μεσόγειος Νέο-
Ιπποκρατικής Ακαδημίας. Δηλώνω επίσης ότι αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής που περιέχονται στην 
παρούσα αίτηση και ότι όλα τα δηλωθέντα στοιχεία είναι πλήρη και αληθή. 

Είναι εις γνώση μου ότι: 

• Το δικαίωμα εγγραφής και τα δίδακτρα που έχουν ήδη πληρωθεί στην Ακαδημία δεν επιστρέφονται 
στον αιτητή ούτε μεταφέρονται σε άλλο άτομο για οποιονδήποτε λόγο. 

• Όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές από την Ακαδημία όπου είναι αναγκαίο. 
 

Υπογραφή αιτητή  Ημερομηνία  

    

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η Μεσόγειος Νέο-Ιπποκρατική Ακαδημία είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η 
οποία περιλαμβάνει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR). Τα προσωπικά σας στοιχεία σχετικά με αυτήν 
την αίτηση θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για την επεξεργασία της αίτησής σας για σπουδές και θα φυλάσσονται σε αρχείο ΜΟΝΟ για τέσσερις (4) 
μήνες μετά. Μετά από τέσσερις (4) μήνες, αυτή η φόρμα θα καταστραφεί. 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Συμπλήρωση Αίτησης Εισδοχής, υπογραφή και επισύναψη σχετικών εγγράφων για επιβεβαίωση των 
στοιχείων του αιτητή. 

2. Καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος εγγραφής και προκαταβολής ή πληρωμή ολόκληρου του 
ποσού των διδάκτρων. 

3. Εφαρμογή κανονισμών που διέπουν το γενικό σύνολο και γενικά κόσμια συμπεριφορά και με σεβασμό 
προς τον συνάνθρωπο. 

4. Αναμένεται από τους εκπαιδευόμενους όπως παρακολουθούν το 80% των σεμιναρίων/διαλέξεων στις 
ημερομηνίες που έχουν προκαθοριστεί από την Ακαδημία (εξαιρούνται οι εκπαιδευόμενοι των οποίων 
η εκπαίδευση έχει διευθετηθεί διαφορετικά). 

5. Εκπαιδευόμενοι που αποφασίζουν να αποσυρθούν από την Ακαδημία πρέπει να ειδοποιούν γραπτώς 
την διεύθυνση της Ακαδημίας για την πρόθεση τους. 

6. Απαιτείται πειθαρχία, ήθος και άμεμπτη συμπεριφορά και απόλυτος σεβασμός προς τους καθηγητές, 
εκπαιδευτές και μέλη της διεύθυνσης της Ακαδημίας. Εσκεμμένες προσπάθειες υποβάθμισης του κύρους 
της Ακαδημίας και των εκπαιδευτών της από τους εκπαιδευόμενους θεωρούνται σοβαρή παράβαση των 
κανονισμών. 

7. Η Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα να αποπέμψει εκπαιδευόμενο/η για ανυπακοή προς τους 
κανονισμούς της Ακαδημίας, για μη ικανοποιητική εκπαιδευτική επίδοση στα μαθήματα ή σε εξετάσεις, 
για συχνές αδικαιολόγητες απουσίες, για απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά, για έλλειψη τιμιότητας, 
για πειθαρχικά παραπτώματα, για μη συμμόρφωση στις οικονομικές υποχρεώσεις ή για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο που κρίνει η διεύθυνση της Ακαδημίας ότι είναι ενάντια στους κανονισμούς. Ο αιτητής 
αναγνωρίζει ότι αν και βέβαια θα λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εκπαιδευόμενων, 
η Ακαδημία δεν λαμβάνει ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες των εκπαιδευόμενων. 

8. Η Ακαδημία δεν είναι υπόχρεη οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων που έχουν ήδη πληρωθεί σε 
περίπτωση που διακόπτεται η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα για οποιονδήποτε λόγο. 

9. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των πιο πάνω όρων, ο Διευθυντής της Μεσόγειος Νέο-Ιπποκρατικής 
Ακαδημίας έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συμμετοχή του σχετιζόμενου εκπαιδευόμενου χωρίς καμία 
χρηματική επιστροφή ή αποζημίωση. Η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εκπαιδευόμενο 
να πληρώσει όλο το ποσό των διδάκτρων που αναλογεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

10. Η Μεσόγειος Νέο-Ιπποκρατική Ακαδημία είναι παράρτημα του Κολεγίου Μεσόγειος στο οποίο 
στεγάζεται. 

11. Η Μεσόγειος Νέο-Ιπποκρατική Ακαδημία συνεργάζεται με το University of America (USA) και το College 
of Naturopathic Medicine (CNM – UK) που είναι και τα υπεύθυνα ιδρύματα πιστοποίησης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

Συμφωνώ με τους πιο πάνω όρους συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Μεσόγειος Νέο-
Ιπποκρατικής Ακαδημίας. 

Υπογραφή αιτητή:  Ημερομηνία:  

      

Υπογραφή μάρτυρα:  Ημερομηνία:  
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