
 

 

 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ-Centre of Modern Music   Λ. Λ. Μαραθώνος 43 Άνοιξη Αττικής t+302108143258 f+302108143262 www.pithagorio.gr info@pithagorio.gr 

Άνοιξη  __/__/20__ 

ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 
Στοιχεία Πελάτη 

 
Επίθετο ____________________ 

Όνομα ____________________ 

Οδός ____________________ 

Αριθμός ____________________ 

ΤΚ ____________________ 

Πόλη ____________________ 

Τηλέφωνο ____________________ 

Κινητό ____________________ 

Email ____________________ 

Fax ____________________ 

 
Στοιχεία επιχείρησης 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΩΔΕΙΟ 

Λ. Μαραθώνος 43 Άνοιξη Αττικής / ΑΦΜ 031054430 / ΔΟΥ Κηφισιάς / t +30 210 8143258 / f +30 210 8143262 

Centre of Modern Music 

Λ. Μαραθώνος 43 Άνοιξη Αττικής / ΑΦΜ 998125388 / ΔΟΥ Κηφισιάς / t +30 210 8140609 / f +30 210 8143262 

info@pithagorio.gr 

Υπέυθυνος: Πίτσιος Παναγιώτης +30 693 2630001 

 
Ιστορικό: 

Υπαναχωρώ από την υπογραφή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ που αφορά τον/την σπουδαστή/τρια 

_________________________________________ που υπέγραψα με το σχολείο σας στις __/__/__  και κατέβαλα το 

ποσόν _____,__€.  

 

Επειδή___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Για τους λόγους αυτούς, ζητώ: 

 Την ακύρωση όλων των υπογεγραμμένων από εμένα εντύπων  

 Την διαγραφή των ποσών που έχω χρεωθεί. (βλέπε διαδικασία) 

 Την επιστροφή των χρημάτων που σας κατέβαλα. (βλέπε διαδικασία) 

 Την έγγραφη ενημέρωσή μου το συντομότερο δυνατό 

 

Ονοματεπώνυμο & υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα 

 

 

 

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης: 

 Μπορείτε να κάνετε χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πριν λήξει η προθεσμία των 7 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία 

υπογραφής του εντύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ θεωρείται έγκυρη και αποδεκτή από εσάς. 

 Για να υπαναχωρήσετε ενημερώνετε εγγράφως την επιχείρηση για αυτή σας την απόφαση, καταθέτοντας συμπληρωμένο το παρόν 

έντυπο ή αποστέλλοντάς το στο info@pithagorio.gr . 

 Αφού παραληφθεί το αίτημά σας, θα σας επιστραφεί το ποσό που καταβάλατε μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες αφού αφαιρεθούν 

τα έξοδα προμήθειας πιστωτικών καρτών (εάν η πληρωμή έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας). Θα επιστραφεί όλο το ποσόν της εγγραφής ή 

θα συμψηφιστεί μέρος της με αναλογική πληρωμή παροχής μαθημάτων που έγιναν, τα οποία και επιβαρύνεται ο πελάτης. Εάν έχει 

καταβληθεί επιπλέον ποσόν (ως έναντι του συνολικού ποσού του τρέχοντος σχολικού έτους), τότε το ποσόν της εγγραφής θα επιστραφεί 

ολόκληρο και η αναλογική αφαίρεση για μαθήματα που έγιναν, θα πραγματοποιηθεί από το επιπλέον καταβληθέν ποσό. 

 


