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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΣΟ: 2015 – 2016 

ΕΠΩΝΤΜΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ  ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  

Σ.Κ.  ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΘΕΡΟ  ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΟ  

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ  ΧΡΟΝΟ  ΓΕΝΝΗΗ  

ΦΤΛΟ Άνδρασ               Γυναίκα  ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ή 
ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ* 

 

 
ΣΤΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  (ςημειώςτε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική ςασ βαθμίδα) 

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΝΑΙ 
ΚΑΠΟΙΕ 
ΣΑΞΕΙ 

ΦΟΙΣΗΗ 
(ΣΩΡΑ) 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ         

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ         

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΛΤΚΕΙΟΤ           

ΠΣΤΧΙΟ ΣΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/Η           

ΠΣΤΧΙΟ Ι.Ε.Κ.           

ΑΝΩΣΕΡΗ ΣΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Σ.Ε.Ι.)           

ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α.Ε.Ι.)           

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  (ςημειώςτε με Χ μία μόνο επιλογή) 
ΟΙΚΙΑΚΑ   

ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟ   

ΦΟΙΣΗΣΗ/ΣΡΙΑ-ΠΟΤΔΑΣΗ/ΣΡΙΑ – ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ 
  

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟ/Η  
(περιςςότερο των 12 μθνϊν) 

  

ΑΝΕΡΓΟ/Η (λιγότερο των 12 μθνϊν)   

ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟ/Η  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΜΙΘΩΣΟ/Η  ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

 
Ζχω παρακολουκιςει και άλλα προγράμματα ςτα ΚΔΒΜ/ΚΕΕ:       ΝΑΙ     ΟΧ         ΟΧΙ           
 
υνημμζνα 
* Φωτοτυπία Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ ή Διαβατηρίου   
Αποδζχομαι τη ςυλλογή και ςτατιςτική επεξεργαςία των παραπάνω προςωπικών μου δεδομζνων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν. 2472/1997 περί «Προςταςίασ του ατόμου από την επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα».  
  

  

  

 

Αρ.Πρωτοκόλλου :    
Ημερομθνία :   

  



ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΦΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ* ΓΙΑ : 

Α/Α ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΩΡΕ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟ 

1    

2    

3    

4    

5    

*(ημειώνετε ΜΕΧΡΙ 5 επιθυμίεσ ςασ με ςειρά προτίμηςησ) 
 

ΟΔΗΓΙΕ - ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ  
1. υμπλήρωςη «Αίτηςησ ςυμμετοχήσ εκπαιδευόμενου»  

 υμπλθρϊςτε προςεκτικά, με πλθρότθτα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία. 

 Δθλϊςτε το κινθτό ςασ τθλζφωνο (εάν διακζτετε), ϊςτε να είναι ευκολότερθ θ επικοινωνία μαηί ςασ. 

 Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά τα προςφερόμενα προγράμματα εκπαίδευςθσ ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕΧΡΙ 5 ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ 
με ςειρά προτίμθςθσ από εκείνα που πραγματικά ςασ ενδιαφζρουν να παρακολουκιςετε, αφιερϊνοντασ ϊρεσ από τον 
ελεφκερό ςασ χρόνο. 
 
2. Επιλογή εκπαιδευομζνων 

 Σα τμιματα καταρτίηονται με βάςθ τον αρικμό των αιτιςεων, που ζχουν υποβλθκεί για κάκε πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ. 

 Θα υπάρχει ςειρά προτεραιότθτασ με βάςθ τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.  

 Εάν υπάρχει ικανόσ αρικμόσ αιτοφντων για ζνα ςυγκεκριμζνο αντικείμενο τότε ςυγκροτείται το αντίςτοιχο τμιμα. 
ε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των αιτοφντων είναι μεγαλφτεροσ από 20 (μζγιςτοσ αρικμόσ εκπαιδευομζνων ανά τμιμα), 
ενεργοποιείται θ διαδικαςία δθμιουργίασ και νζου δεφτερου τμιματοσ. Σμιματα με λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενουσ δεν 
μποροφν να ξεκινιςουν. 

 Σο ΚΔΒΜ λειτουργεί ςε δφο εκπαιδευτικζσ περιόδουσ: Χειμερινι (Οκτϊβριοσ – Ιανουάριοσ) και Εαρινι 
(Φεβρουάριοσ – Μάιοσ).  

 Η αίτθςθ ςυμμετοχισ εκπαιδευομζνου ιςχφει για ζνα Εκπαιδευτικό Ζτοσ. Για το επόμενο ζτοσ απαιτείται εκ νζου 
αίτθςθ. 

 Μόλισ επιλεγείτε ςε κάποιο τμιμα του ΚΔΒΜ κα ενθμερωκείτε τθλεφωνικά. 

 Είναι λογικό, παρά τθν επικυμία μασ και τισ προςπάκειεσ που καταβάλλουμε, να μθν ικανοποιθκοφν όλεσ οι 
αιτιςεισ που απευκφνονται ςτο ΚΔΒΜ. Σο ΚΔΒΜ δραςτθριοποιείται ςε ολόκλθρο το Διμο και προγραμματίηει 
εκπαιδευτικά τμιματα ςε πολλζσ περιοχζσ του. Γίνεται προςπάκεια να καλυφκοφν οι ανάγκεσ κάκε περιοχισ ςτα 
αντικείμενα που παρουςιάηουν αυξθμζνθ ηιτθςθ. 
 
3. Τποχρεώςεισ εκπαιδευομζνων 

 Ο κάκε εκπαιδευόμενοσ υποχρεοφται να παρακολουκιςει ςυςτθματικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο οποίο 
ζχει επιλεγεί. Δφναται να απουςιάηει κάποιεσ φορζσ, οι απουςίεσ όμωσ, δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 20% του ςυνόλου 
των ωρϊν που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρεσ για ζνα πρόγραμμα διάρκειασ 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των 
απουςιϊν τότε αυτομάτωσ διαγράφεςτε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουκιςετε 
πλζον το πρόγραμμα. 

 Ο κατάλογοσ των εκπαιδευομζνων κάκε τμιματοσ δεν επιδζχεται αλλαγζσ προςϊπων. 

 Εκπαιδευόμενοσ, που εγκαταλείπει κάποιο τμιμα μάκθςθσ, μπορεί να ενταχκεί ςε άλλο του ιδίου αντικειμζνου 
μετά τθν ολοκλιρωςθ του αρχικοφ, ςτο οποίο είχε ενταχκεί και καταλάβει ςχετικι κζςθ αλλά αποχϊρθςε. 

 Εκπαιδευτικό τμιμα που παρουςιάηει μειωμζνθ ςυμμετοχι εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τθ 
λειτουργία του. 

 Η αποδοχή, επομζνωσ, τθσ πρόςκλθςθσ για παρακολοφκθςθ κάποιου τμιματοσ κα πρζπει να γίνεται με 
ςυναίςκθςθ ευκφνθσ τθσ υποχρζωςθσ που αναλαμβάνετε. Εάν δεν ςκοπεφετε να ολοκλθρϊςετε τθν παρακολοφκθςθ του 
προγράμματοσ, τότε όχι μόνο ςτερείτε τθ κζςθ εκπαιδευόμενου που κατζχετε από κάποιον άλλο, ο οποίοσ πικανόν κα 
ικελε να παρακολουκιςει και ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί θ αςυνζπειά ςασ να γίνει αιτία διακοπισ του 
προγράμματοσ. 

 ε περίπτωςθ που για τον οποιοδιποτε λόγο διακόψετε τθ ςυμμετοχι ςασ ςε κάποιο πρόγραμμα, παρακαλοφμε 
να μασ το γνωςτοποιιςετε τθλεφωνικϊσ, κακϊσ και τουσ λόγουσ που ςασ ϊκθςαν ςε μια τζτοια απόφαςθ. 

 ε κάκε μάκθμα που παρακολουκείτε υπογράφετε υποχρεωτικά τθν κατάςταςθ παρουςιϊν εκπαιδευομζνων. 

 Μακιματα, με εκπαιδευόμενουσ, λιγότερουσ των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιοφνται και αναβάλλονται. 

 Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων απαγορεφεται ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ θ χριςθ καφζδων, αναψυκτικϊν ι 
φαγθτοφ, κακϊσ και το κάπνιςμα. 

 
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :      

Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ :     


