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Α.Π………….…... 

Ηκεξ…………..… 

ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΓΗΜΟΤ: ……………………………………. 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΤ  

   
 

ΔΠΩΝΤΜΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ  ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΓΗΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  

Σ.Κ.  ΠΟΛΗ Ή ΥΩΡΙΟ  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΣΑΘΔΡΟ  ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΟ  

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ  ΥΡΟΝΟ  ΓΔΝΝΗΗ  

ΦΤΛΟ Άνδρας              Γσναίκα  
ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ή 

ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ* 
 

 

ΣΤΠΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  (ζημειώζηε με Υ ηην ανώηερη εκπαιδεσηική ζας βαθμίδα) 

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ ΝΑΙ 
ΚΑΠΟΙΔ 

ΣΑΞΔΙ 

ΦΟΙΣΗΗ 

(ΣΩΡΑ) 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ         

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ         

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΛΤΚΔΙΟΤ           

ΠΣΤΥΙΟ ΣΔΥΝ. ΔΠΑΓΓΔΛΜ. ΔΚΠ/Η           

ΠΣΤΥΙΟ Ι.Δ.Κ.           

ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΔΥΝ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (A.Σ.Δ.Ι.)           

ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΔΠ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Α.Δ.Ι.)           
 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  (ζημειώζηε με Υ μία μόνο επιλογή) 

ΟΙΚΙΑΚΑ   

ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟ   

ΦΟΙΣΗΣΗ/ΣΡΙΑ-ΠΟΤΓΑΣΗ/ΣΡΙΑ – ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ   

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΑ ΑΝΔΡΓΟ/Η (πεξηζζόηεξν ησλ 12 κελώλ)   

ΑΝΔΡΓΟ/Η (ιηγόηεξν ησλ 12 κελώλ)   

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ/Η  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

ΜΙΘΩΣΟ/Η  ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

 

Έρσ παξαθνινπζήζεη θαη άιια πξνγξάκκαηα ζηα ΚΓΒΜ/ΚΔΔ:   ΝΑΙ  ΟΧΙ    Αλ ΝΑΙ πνηό 

έηνο:………...… 

Γηαηίζεκαη γηα παξαθνινύζεζε: 

Πξσηλή (10:00 -14:00)      Απνγεπκαηηλή (16:00 - 20:00)    Πξνηεηλόκελεο Ηκέξεο: …………...…Πξνηεηλόκελεο Ώξεο: 

…...... 

σνημμένα 

* Φωηοησπία Αζησνομικής Σασηόηηηας ή Γιαβαηηρίοσ   
Αποδέσομαι ηη ζςλλογή και ζηαηιζηική επεξεπγαζία ηων παπαπάνω πποζωπικών μος δεδομένων ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 2472/1997 

πεπί «Πποζηαζίαρ ηος αηόμος από ηην επεξεπγαζία δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα».  Ημερομηνία: …………………. 
Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 



ΔΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΩ Δ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑ 

(ημειώνεηε ηις επιθσμίες ζας με ζειρά προηίμηζης) 
 

Α/Α ΘΔΜΑΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ ΩΡΔ  

    

    

    

    

    

 

ΟΓΗΓΙΔ - ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ  

1. σμπλήρωζη «Αίηηζης ζσμμεηοτής εκπαιδεσόμενοσ»  
 πκπιεξώζηε πξνζεθηηθά, κε πιεξόηεηα θαη επθξίλεηα ΟΛΑ ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία. 

 Γειώζηε ην θηλεηό ζαο ηειέθσλν (εάλ δηαζέηεηε), ώζηε λα είλαη επθνιόηεξε ε επηθνηλσλία καδί ζαο. 

 Αθνύ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηα πξνζθεξόκελα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ΤΜΠΛΗΡΩΣΔ ΜΔΥΡΙ 2 ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ κε 

ζεηξά πξνηίκεζεο (1 θαη 2) από εθείλα πνπ πραγμαηικά ζαο ελδηαθέξνπλ λα παξαθνινπζήζεηε, αθηεξώλνληαο ώξεο από ηνλ 

ειεύζεξό ζαο ρξόλν. 

 

2. Δπιλογή εκπαιδεσομένων 
 Σα ηκήκαηα θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ αηηήζεσλ, πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα θάζε πξόγξακκα εθπαίδεπζεο. 

 Θα ππάξρεη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κε βάζε ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο.  

 Δάλ ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο αηηνύλησλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηόηε ζπγθξνηείηαη ην αληίζηνηρν ηκήκα. ε 

πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηνύλησλ είλαη κεγαιύηεξνο από 20 (κέγηζηνο αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ αλά ηκήκα), 

ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη λένπ δεύηεξνπ ηκήκαηνο. Σκήκαηα κε ιηγόηεξν από 8 εθπαηδεπόκελνπο δελ 

κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ. 

 Σν ΚΓΒΜ ιεηηνπξγεί ζε δύν εθπαηδεπηηθέο πεξηόδνπο: Υεηκεξηλή (Οθηώβξηνο – Ιαλνπάξηνο) θαη Δαξηλή (Φεβξνπάξηνο – 

Μάηνο).  

 Η αίηεζε ζπκκεηνρήο εθπαηδεπνκέλνπ ηζρύεη γηα ένα Δκπαιδεσηικό Έηος. Γηα ην επόκελν έηνο απαηηείηαη εθ λένπ αίηεζε. 

 Μόιηο επηιεγείηε ζε θάπνην ηκήκα ηνπ ΚΓΒΜ ζα ελεκεξσζείηε ηειεθσληθά. 

 Δίλαη ινγηθό, παξά ηελ επηζπκία καο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπκε, λα κελ ηθαλνπνηεζνύλ όιεο νη αηηήζεηο πνπ 

απεπζύλνληαη ζην ΚΓΒΜ. Σν ΚΓΒΜ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε νιόθιεξν ην Γήκν θαη πξνγξακκαηίδεη εθπαηδεπηηθά ηκήκαηα 

ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο θάζε πεξηνρήο ζηα αληηθείκελα πνπ παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε δήηεζε. 

 

3. Τποτρεώζεις εκπαιδεσομένων 
 Ο θάζε εθπαηδεπόκελνο ππνρξενύηαη λα παξαθνινπζήζεη ζπζηεκαηηθά ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην νπνίν έρεη επηιεγεί. 

Γύλαηαη λα απνπζηάδεη θάπνηεο θνξέο, νη απνπζίεο όκσο, δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ ζπλόινπ ησλ σξώλ πνπ 

δηαξθεί ην πξόγξακκα (π.ρ. 5 ώρες γηα έλα πξόγξακκα δηάξθεηαο 25 ωρών). Δάλ ππεξβείηε ην όξην ησλ απνπζηώλ ηόηε 

απηνκάησο δηαγξάθεζηε από ηνλ θαηάινγν ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη δελ κπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε πιένλ ην 

πξόγξακκα. 

 Ο θαηάινγνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θάζε ηκήκαηνο δελ επηδέρεηαη αιιαγέο πξνζώπσλ. 

 Δθπαηδεπόκελνο, πνπ εγθαηαιείπεη θάπνην ηκήκα κάζεζεο, κπνξεί λα εληαρζεί ζε άιιν ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αξρηθνύ, ζην νπνίν είρε εληαρζεί θαη θαηαιάβεη ζρεηηθή ζέζε αιιά απνρώξεζε. 

 Δθπαηδεπηηθό ηκήκα πνπ παξνπζηάδεη κεησκέλε ζπκκεηνρή εθπαηδεπόκελσλ κάηω ηων 6 αηόμων δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. 

 Η αποδοτή, επνκέλσο, ηεο πξόζθιεζεο γηα παξαθνινύζεζε θάπνηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπλαίζζεζε επζύλεο 

ηεο ππνρξέσζεο πνπ αλαιακβάλεηε. Δάλ δελ ζθνπεύεηε λα νινθιεξώζεηε ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηόηε όρη 

κόλν ζηερείηε ηε ζέζε εθπαηδεπόκελνπ πνπ θαηέρεηε από θάπνηνλ άιιν, ν νπνίνο πηζαλόλ ζα ήζειε λα παξαθνινπζήζεη θαη 

νινθιεξώζεη ην πξόγξακκα απηό, αιιά κπνξεί ε αζπλέπεηά ζαο λα γίλεη αηηία δηαθνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 ε πεξίπησζε πνπ γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιόγν δηαθόςεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε θάπνην πξόγξακκα, παξαθαινύκε λα καο ην 

γλσζηνπνηήζεηε ηειεθσληθώο, θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο πνπ ζαο ώζεζαλ ζε κηα ηέηνηα απόθαζε. 

 ε θάζε κάζεκα πνπ παξαθνινπζείηε ππνγξάθεηε ππνρξεσηηθά ηελ θαηάζηαζε παξνπζηώλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Μαζήκαηα, κε εθπαηδεπόκελνπο, ιηγόηεξνπο ησλ 6 αηόκσλ, δελ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη αλαβάιινληαη. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ απαγνξεύεηαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ε ρξήζε θαθέδσλ, αλαςπθηηθώλ ή θαγεηνύ, 

θαζώο θαη ην θάπληζκα. 

Ημερομηνία:…………………. 
ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ 

Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 


