Πρόγραµµα προετοιµασίας για την εισαγωγή
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Διοικητική Δικαιοσύνη
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προσωπικές πληροφορίες
Όνομα:

Επίθετο:
Ιδιότητα:
Διεύθυνση:

Πόλη:

Τηλέφωνο:

Fax:

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:

Τ.Κ.:

E-mail:
Σχολή:

Τμήμα:

Πληροφορίες Τιμολογίου/Απόδειξης
Είδος Παραστατικού:

Απόδειξη

Τιμολόγιο

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:
Ιδιότητα / Περιγραφή:
Διεύθυνση:

Πόλη:

AΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Τ.Κ.:
E-mail:

Τηλ.:

Κόστος Συμμετοχής
Συνταγματικό Δίκαιο - Γενικό Διοικητικό Δίκαιο - Ακυρωτικές Διαφορές
Διοικητικές Διαφορές Ουσίας
Δίκαιο Περιβάλλοντος - Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο
Διοικητική Δικονομία - Αστική Ευθύνη του Δημοσίου
Τρόπος παρακολούθησης:

Φυσική παρουσία

Φορολογικό Δίκαιο
Κοινωνική Ασφάλιση
Δημοσιονομικό Δίκαιο
Γενική Παιδεία
Εξ αποστάσεως

Αγγλική Νομική Ορολογία
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα
Μικτό Σύστημα

Τρόποι εξόφλησης
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 213 - 40277959 | ΙΒΑΝ GR 24 0110 2130 0000 21340277 959
ALPHA BANK: 701 - 00 - 2320 - 000740 | ΙΒΑΝ GR 4901 4070 10701 0023 2000 0740
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5215 - 08533 - 8506 | ΙΒΑΝ GR 89 0172 2150 0052 1508 5338 506
EFG EUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ
Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Αιτιολογία: Όνομα εκπαιδευόμενου - Φροντιστήρια

6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

/

/

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Έχω λάβει γνώση και συμφωνώ με τους όρους εγγραφής μου στο πρόγραμμα
καθώς και με τους όρους χρήσης /πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org

(χώρος για υπογραφή)

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και στείλτε την με fax ή e-mail στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Γεωργία Σιακανδάρη, Tηλ: 210 3678924, Fax: 210 3678922, Ε-mail: nbekpaideftiki@nb.org

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων, ο κάτωθι υπογεγραµµένος παρέχω µε την παρούσα τα κάτωθι Προσωπικά µου Δεδοµένα και δίνω τη
συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία αυτών από την εταιρία ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΕΒΕ µε σκοπό να λαµβάνω υλικό πληροφόρησης και προώθησης των προϊόντων και
των υπηρεσιών της, τόσο µε τα κλασικά όσο και µε αυτοµατοποιηµένα µέσα (π.χ. µέσω
τηλεφώνου, SMS, MMS,εφαρµογών e-mail και διαδικτύου).
Τα Προσωπικά µου Δεδοµένα:
Ονοµατεπώνυµο:
E-mail:

.............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Τηλ. Εργασίας:

..........................................................................

Κινητό Τηλ.:.............................................................................................

Στ……

………………………………………,

σήµερα ………/………/ 2018

Yπογραφή:________________________________________________

Η ΝOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ δηλώνει ότι η παραπάνω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων γίνεται
µόνο από την Εταιρία προς τον σκοπό αποστολής ενηµερωτικού και προωθητικού υλικού προϊόντων και υπηρεσιών της και δεν αφορά άλλο σκοπό επεξεργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας, δείτε:
https://www.nb.org/asfaleia-prosopikon-dedomenon
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε µε απλή δήλωση ανάκλησης
στην ηλεκτρονική δ/νση της Eταιρίας dataprotection@nb.org.

Πρόγραµµα προετοιµασίας για την εισαγωγή
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Διοικητική Δικαιοσύνη
1.Τρόποι παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ παρέχει μαθήματα προετοιμασίας υποψήφιων Προετοιμασίας για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Διοικητική
Δικαιοσύνη. Η εν λόγω εκπαίδευση παρέχεται με τους ακόλουθους τρόπους:
α. ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, στις συνεδριακές εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
(Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα)
β. Η δυνατότητα της εξ' αποστάσεως live - on demand παρακολούθησης (εάν
διατίθεται) επιτρέπει σε όποιον το επιθυμεί να συμμετέχει παραμένοντας στο χώρο
του, σε όποιο σημείο κι αν βρίσκεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Μέσω της χρήσης
Η/Υ ή laptop και με την προϋπόθεση σύνδεσής του με μία απλή γραμμή ADSL, ο εξ'
αποστάσεως συμμετέχων μπορεί να παρακολουθεί το πρόγραμμα μέσω της
πλατφόρμας, www.nblearning.org
Διευκρινίζεται ότι και οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία θα μπορούν εκ των
υστέρων να παρακολουθούν δωρεάν τα μαθήματα και σε βιντεοσκοπημένη μορφή
- για καλύτερη εμπέδωση των εισηγήσεων. Η πρόσβαση στα βιντεοσκοπημένα
μαθήματα παρέχεται μέχρι το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας του διαγωνισμού,
ενώ ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στο συγκεκριμένο
διάστημα το κάθε μάθημα δύο φορές.
2. Κωδικός πρόσβασης στην πλατφόρμα της ΝΒ learning
Σε περίπτωση συμπλήρωσης των απαιτούμενων κατ' ελάχιστον συμμετοχών για την
εξ' αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων, με την έναρξη των μαθημάτων ο
εκπαιδευόμενος θα λάβει κωδικό πρόσβασης για την είσοδό του στην πλατφόρμα
NB learning.
Ο κωδικός πρόσβασης θα δίδεται στον εκπαιδευόμενο για προσωπική του και μόνο
χρήση. Απαγορεύεται ο δανεισμός ή η παραχώρηση του κωδικού σε τρίτο πρόσωπο
για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση τερματισμού της σχέσης εκπαιδευόμενου και
ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο, ακυρώνεται ο εν λόγω κωδικός πρόσβασης.
3. Πρόγραμμα μαθημάτων
Οι ημέρες και ώρες εκπαίδευσης ανά μάθημα γνωστοποιούνται στον εκπαιδευόμενο μέσω του site της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, www.nb.org. Σε περίπτωση αλλαγών,
ο εκπαιδευόμενος θα ενημερώνεται εγκαίρως. Σε περίπτωση αδυναμίας του
εκπαιδευόμενου να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα, θα εξασφαλισθεί σε αυτόν η
πρόσβαση στο αντίστοιχο βιντεοσκοπημένο μάθημα (εφόσον υπάρχει διαθέσιμο).
Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να εξασφαλίσει
τη συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων.
4. Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού του εκπαιδευόμενου
Για την ομαλή παρακολούθηση των μαθημάτων με υψηλή απόδοση στην ποιότητα
ήχου και εικόνας που παρέχει η εξ αποστάσεως πλατφόρμα της ΝΒ learning, ο
εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει λάβει γνώση ότι απαιτείται να πληρούνται οι
σχετικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στο παράρτημα 1
που είναι αναρτημένο στις πληροφορίες του προγράμματος στην ιστοσελίδας
www.nb.org.
5. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του συμμετέχοντα στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, απαιτούνται τα εξής:
Η υπογραφή & υποβολή της Αίτησης Εγγραφής, που επισυνάπτεται/ άλλως
αποστέλλεται στον Εκπαιδευόμενο από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Με την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης αυτής, ο εκπαιδευόμενος τεκμαίρεται ότι συνομολογεί και συμφωνεί ρητά αναφορικά με:
α. Τα μαθήματα που επιλέγει να παρακολουθήσει, ως αυτά ορίζονται στην αίτηση
β. Τον τρόπο παρακολούθησης των μαθημάτων που επιλέγει, δηλαδή δια ζώσης
και/ ή και εξ αποστάσεως (με live streaming ή μέσω ηχογραφημένου video- on
demand)
γ. τον τρόπο πληρωμής των διδάκτρων (οι τρόποι πληρωμής των διδάκτρων
περιγράφονται κατωτέρω)
δ. το σύνολο των όρων & προϋποθέσεων συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.
Η παράδοση επικυρωμένου αντιγράφου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
του υποψηφίου.
Οι θέσεις σε κάθε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι περιορισμένες και στις εγγραφές
τηρείται σειρά προτεραιότητας.
6. Καταβολή διδάκτρων
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
οργανώνει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, οφείλουν με την υπογραφή και υποβολή της
Αίτησης Εγγραφής να προβούν στην εξόφληση των διδάκτρων, σύμφωνα με τον
τρόπο που θα επιλέξουν από τους κατωτέρω ειδικά προβλεπόμενους, όπως θα
ορίσουν στην Αίτησή τους.
Η πληρωμή των διδάκτρων είναι δυνατή με τους εξής τρόπους:
1. Με προεξόφληση μετρητοίς
2. Με πιστωτική κάρτα είτε εφάπαξ είτε έως 6 άτοκες δόσεις
Οι συμφωνούμενες τιμές επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο από τον νόμο Φ.Π.Α.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς της Νομικής
Βιβλιοθήκης σε:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67, ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267,
SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515, ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000
24515, SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFGPGRAA
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218, IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218,

SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC)CRBAGRAAXXX
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301, IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301,
SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) PIRBGRAA
με την ένδειξη του ονόματος του εκπαιδευόμενου ως Καταθέτη και ως αιτία κατάθεσης τη φράση «ΕΣΔΙ Διοικητική Κατεύθυνση».
Με την καταβολή των διδάκτρων θεωρείται ότι ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται
πλήρως τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα προετοιμασίας για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών - Διοικητική Δικαιοσύνη.
7. Ακυρώσεις Συμμετοχής
Όλες οι ακυρώσεις συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να γίνονται
εγγράφως από τον εκπαιδευόμενο και η ισχύς τους αρχίζει από την ημερομηνία
κατά την οποία η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα λάβει γνώση αυτών.
Σε περίπτωση που η ακύρωση συμμετοχής γίνει 4 εβδομάδες πριν την επίσημη
ημερομηνία έναρξης του Εκπαιδευτικού προγράμματος, επιστρέφεται στον
υποψήφιο το σύνολο των διδάκτρων που κατέβαλε.
Σε περίπτωση που η ακύρωση συμμετοχής γίνει σε λιγότερο από 4 εβδομάδες πριν
την επίσημη ημερομηνία έναρξης του Εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά
περισσότερο από 2 εβδομάδες πριν από αυτήν, ο υποψήφιος δικαιούται επιστροφή
του 50% των διδάκτρων που κατέβαλε.
Σε περίπτωση που η ακύρωση συμμετοχής γίνει σε λιγότερο από 2 εβδομάδες πριν
από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του Εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν
υπάρχει δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις της μερικής καταβολής διδάκτρων.
Μη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετά την έναρξή του, λόγω ασθένειας
ή για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, δεν παρέχει το δικαίωμα επιστροφής των διδάκτρων που έχουν καταβληθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα δίδακτρα δεν
μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα προγράμματα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
Σε περίπτωση που, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, ακυρωθεί η πραγματοποίηση
του Εκπαιδευτικού προγράμματος, επιστρέφονται πλήρως τα δίδακτρα που έχουν
καταβληθεί. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού προγράμματος, η
επιστροφή διδάκτρων είναι αναλογική.
8. Γενικοί Όροι
α. Η οργάνωση και η δομή των μαθημάτων είναι αποτέλεσμα μελέτης και ανάλυσης
των αναγκών των υποψηφίων. Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ επιφυλάσσεται του
δικαιώματός της να επιφέρει όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των
μαθημάτων τυχόν κριθούν αναγκαίες για την αρτιότερη κατάρτιση των συμμετεχόντων.
β. Απαγορεύεται να γίνει χρήση, αντιγραφή και/ή και αναπαραγωγή του υλικού και
του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με οποιαδήποτε μηχανικά, οπτικά,
ακουστικά ή άλλα μέσα, προοριζόμενη για οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή άλλο
σκοπό πλην αυτόν της εκπαίδευσης του εκπαιδευόμενου. Στην περίπτωση παράβασης της σχετικής απαγόρευσης, πέραν των συνεπειών του νόμου, θα ακυρώνεται
από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ο κωδικός πρόσβασης στην πλατφόρμα της ΝΒ
learning.
γ. Με την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής και την καταβολή των διδάκτρων,
τεκμαίρεται ότι ο εκπαιδευόμενος έχει λάβει γνώση, κατανοεί και αποδέχεται
πλήρως του Όρους & Προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Προετοιμασίας για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Διοικητική Δικαιοσύνη.
δ. Αποκλειστικά αρμόδιο για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την παροχή
από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και αντίστοιχα τη λήψη από τον εκπαιδευόμενο της
συμφωνημένης εκπαιδευτικής υπηρεσίας, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Τα μέρη
συμφωνούν ότι πριν την προσφυγή στα δικαστήρια θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια φιλικής διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ
Η/Υ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ NB LEARNING
ADSL με 512 kbps upload speed.
Microphone and headset ή loudspeaker συμβατά με Η/Υ.
Internet Explorer 7 or higher.
Mozilla Firefox, Safari 9.0
Chrome and Opera Web Browsers με plugins τα οποία επιτρέπουν Flash technology.
Adobe Flash Player 11.3 or higher.
Τα Flash plugins του Browser δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από
άλλες εφαρμογές (π.χ. skype).
Σε αυστηρό περιβάλλον: Ports 1935, 443 & 80.
Ειδικότερα Windows
Α) 1.4 GHz Pentium 4 or faster processor (or equivalent) for Windows Vista Windows
XP, Windows Vista, Windows 7 or Windows 8 (32- bit/64- bit editions with 32- bit
browser)
B) 512MB of RAM (1GB recommended) for Windows XP or Windows 7, 1GB of RAM
(2G recommended) for Windows Vista or Windows 8.
Ειδικότερα Mac
A) 1.83 GHz Intel CoreTM Duo or faster processor for Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6
(Intel) or higher
B) 512MB of RAM (1GB recommended)
C) Mozilla Firefox 3 or higher, Apple Safari 4 or 5, Google Chrome
D) Adobe Flash Player 11.3

