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ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ: 

 

ΗΜ/ΝΙΑ: 

ΚΕΝΣΡΟ ΔΚΑ ΒΚΟΤ ΜΑΙΗΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΠΕΛΟΤ 
 

 

ΑΚΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΕΚΠΑΚΔΕΤΟΜΕΝΟΤ  
«Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ –Νζα Φάςθ» 

Σο εν λόγω ζργο εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθσ 2014-2020)» με τίτλο Πράξθσ «Κζντρα Διά Βίου 
Μάκθςθσ (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νζα Φάςθ», που ςυγχρθματοδοτείται από  τθν Ελλάδα και τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο -ΕΚΣ). 

ΕΠΩΝΤΜΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ  ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ  

ΔΚΕΤΙΤΝΗ , Σ.Κ.  ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΚΚΚΑ  

ΠΟΛΗ Θ ΧΩΡΚΟ  ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΙΕΡΟ  

E-MAIL *  ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΚΚΝΗΣΟ  

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ  ΑΦΜ  

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ι 
ΔΚΑΒΑΣΗΡΚΟΤ 

 

ΗΛΚΚΚΑΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ 

15-17   

18-24   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΓΕΝΝΗΗ  ..…......./..…......./..…....... 25-44   

ΦΤΛΟ Άνδρας              Γυναίκα  
45-64   

65 και άνω  

* Σο e-mail του υποψθφίου ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά εφόςον επικυμεί να ςυμμετζχει ςε τμιματα 
που υλοποιοφνται μζςω τθλε-εκπαίδευςθσ (εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ). 
 
ΣΤΠΚΚΗ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ  (ςθμειώςτε με Χ τθν ανώτερθ εκπαιδευτικι ςασ βακμίδα) 

ΕΠΚΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΝΑΚ 
ΚΑΠΟΚΕ 
ΣΑΞΕΚ 

ΦΟΚΣΗΗ 
(ΣΩΡΑ) 

ΕΚΔΚΚΟΣΗΣΑ 

ΔΗΜΟΣΚΚΟΤ         

ΓΤΜΝΑΚΟΤ/ .Δ.Ε.           

ΛΤΚΕΚΟΤ           

ΠΣΤΧΚΟ Κ.Ε.Κ./ ΚΟΛΛΕΓΚΟ/ .Ε.Κ.           

ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΕΧΝ. ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ (A.Σ.Ε.Κ.)           

ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ (Α.Ε.Κ.)           

ΜΕΣΑΠΣΤΧΚΑΚΟ           

ΔΚΔΑΚΣΟΡΚΚΟ           
 

 
 



 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  (ςθμειώςτε με Χ μία μόνο επιλογι) 

ΟΚΚΚΑΚΑ   

ΤΝΣΑΞΚΟΤΧΟ   

ΦΟΚΣΗΣΗ/ΣΡΚΑ-ΠΟΤΔΑΣΗ/ΣΡΚΑ-ΜΑΙΗΣΗ/ΣΡΚΑ   

ΑΝΕΡΓΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  ΜΗΝΕ ΑΝΕΡΓΙΑ  

ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟ/Η    

ΜΚΙΩΣΟ/Η  ΙΔΙΩΣΙΚΟ  
 

ΔΗΜΟΙΟ (ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ)    

ΛΟΚΠΕ ΠΕΡΚΠΣΩΕΚ    

 

Ζχω παρακολουκιςει προγράμματα ςτα ΚΔΒΜ:   ΝΑΙ   ΟΧΙ         Αν ΝΑΙ ποιό ζτοσ:………...… 
 
Διατίκεμαι για παρακολοφκθςθ: 
Πρωινι (10:00 -14:00)             Απογευματινι (16:00 - 20:00)     
 
Επικυμϊ να ςυμμετάςχω ςε τμιματα που υλοποιοφνται μζςω εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθσ. 
ΝΑΙ   ΟΧΙ    

 
ΕΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΧΩ ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 (θμειϊνετε ΜΕΧΡΙ 2 επικυμίεσ ςασ με ςειρά προτίμθςθσ 1, 2) 

 

Α/Α ΣΚΣΛΟΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΔΚΑΡΚΕΚΑ 
 Ε ΩΡΕ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΙΗΗ 

ΣΗΛΕ-ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ  ΔΚΑ ΖΩΗ 

1 Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ: Γενικό πλαίςιο 10   

2 Ανακφκλωςθ και κομποςτοποίθςθ 25   

3 
Διαδικτυακι προβολι και διαχείριςθ επιχείρθςθσ  
τουριςτικϊν  υπθρεςιϊν 

25 
  

4 Ηλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα- e-επιχειρείν 25   

5 Αγγλικά για τον τουριςμό (Α2) 25   

6 Ιταλικά για τον τουριςμό (Α1-Α2) 25   

 
 

 
  Κακϊσ το πρόγραμμα ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, είναι υποχρεωτικι θ ςυλλογι ςτοιχείων για τουσ ωφελοφμενουσ, γι' αυτό 

παρακαλοφμε για τθ ςυμπλιρωςι του ςε όλα τα πεδία. Αποδζχομαι ότι τα δεδομζνα των απαντιςεϊν μου κα τφχουν επεξεργαςίασ από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ», ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για το 
ςκοπό τθσ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ, προκειμζνου να εξαχκοφν ςτατιςτικά ςτοιχεία (δείκτεσ) και για το ςκοπό των προβλεπόμενων 
ερευνϊν και αξιολογιςεων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ του ΕΚΣ. Η επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων για τουσ 
ςκοποφσ τθσ διαχείριςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 54Α του ν. 4314/2014 και τθσ 
άςκθςθσ αξιολόγθςθσ και ελζγχου ωσ προσ τθν εν λόγω διαχείριςθ, πραγματοποιείται ιδίωσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 6 παρ. 1 περ. γ 
& ε και 9 παρ. 2 περ. η του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία δεδομζνων. Επίςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 12 ζωσ 22 του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για 
τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν κακϊσ και με τουσ κανόνεσ εφαρμογισ του Kανονιςμοφ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο Ν.4624/2019, 
διατθρείτε - ωσ υποκείμενα των δεδομζνων - τα δικαιϊματα ενθμζρωςθσ και πρόςβαςθσ, τα δικαιϊματα διόρκωςθσ και διαγραφισ (δικαίωμα ςτθ 
λικθ), το δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ, το δικαίωμα ςτθ φορθτότθτα των δεδομζνων, το δικαίωμα εναντίωςθσ και το δικαίωμα να μθν 
υπόκειςκε ςε απόφαςθ που λαμβάνεται αποκλειςτικά βάςει αυτοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ. 

 
 

Ημερομθνία: …………………. 
 

Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 
 

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή) 



 

 
 

ΟΔΗΓΚΕ - ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΔΚΑΔΚΚΑΚΕ 
 

1. υμπλιρωςθ «Αίτθςθσ ςυμμετοχισ 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 2 
ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ με ςειρά προτίμθςθσ (1, 2 ) για τα διακζςιμα προγράμματα  

2. Επιλογι εκπαιδευομζνων 

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

 Θα τθρθκεί 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.  

 τα τμιματα που υλοποιοφνται με δια ηώςθσ παρακολοφκθςθ, ο ανώτατοσ αρικμόσ των εκπαιδευόμενων 
για τθν ζναρξθ κάκε τμιματοσ είναι 20 άτομα και ο ελάχιςτοσ 15. Σα τμιματα ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων-Ε.Κ.Ο. (Σςιγγάνοι, Φυλακιςμζνοι, Μουςουλμανικι Μειονότθτα, Μετανάςτεσ – Παλιννοςτοφντεσ, 
ΑμΕΑ) μποροφν να αρχίςουν τθ λειτουργία τουσ με τθν εγγραφι τουλάχιςτον 14 ατόμων.  

 τα τμιματα που υλοποιοφνται με τθλε-εκπαίδευςθ (εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ), ο ανώτατοσ 
αρικμόσ των εκπαιδευόμενων για τθν ζναρξθ ενόσ τμιματοσ είναι 20  άτομα και ο ελάχιςτοσ 12 
ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ πλθκυςμοφ (γενικόσ ι Ε.Κ.Ο.). τθν περίπτωςθ που ζχετε επιλζξει ότι επικυμείτε 
να ςυμμετζχετε ςε τμιματα που υλοποιοφνται μζςω εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθσ, κα πρζπει να 
διακζτετε εξοπλιςμό και πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (pc, tablet, smartphone). 

 Μόλισ επιλεγείτε ςε κάποιο τμιμα του Κ.Δ.Β.Μ. κα ενθμερωκείτε τθλεφωνικά. 

 Είναι λογικό, παρά τθν επικυμία μασ και τισ προςπάκειεσ που καταβάλλουμε, να μθν ικανοποιθκοφν όλεσ 
οι αιτιςεισ που απευκφνονται ςτο Κ.Δ.Β.Μ. Σο Κ.Δ.Β.Μ. 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 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. 

 Σμιματα δια ηϊςθσ παρακολοφκθςθσ ςτα οποία, μετά από ςυνεχείσ αποχωριςεισ εκπαιδευόμενων, 
απομείνουν λιγότερα των 11 ατόμων διακόπτονται, ενϊ για τα τμιματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων το 
όριο προςαρμόηεται ςτα 10 άτομα. Για τμιματα εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθσ, αυτά διακόπτονται 
όταν μετά από ςυνεχείσ αποχωριςεισ εκπαιδευόμενων ςυμμετζχουν λιγότερα των 7 ατόμων. 

 Η αποδοχι, 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 (όπου προβλζπεται). 

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

                                                                                                                              Ημερομθνία:………………….                                                                                                                                      
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΗ                  

 Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 


