
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ  

 

πκπιεξώλεηαη από ην θνξέα:  Κωδικός αίτησης:  Κωδικός τμήματος: 12001 

 
 

Σν πξόγξακκα πνπ κε ελδηαθέξεη λα παξαθνινπζήζω είλαη (κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε πεξηζζόηεξεο από κία 

επηινγέο): 

 

Οηθνγέλεηα ζηε ζύγρξνλε επνρή (50 ώξεο)  

Σπκβνπιεπηηθή γνλέωλ παηδηώλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο (50 ώξεο)    

Αλάπηπμε ζηελ ηξίηε ειηθία (25 ώξεο)  

Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ-νηθνγέλεηαο (25 ώξεο)  

Σηεξεόηππα θαη δηαθξίζεηο ζηελ νηθνγέλεηα (25 ώξεο)  

Χπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη αγωγή πγείαο    

επάιωηωλ θνηλωληθά νκάδωλ (25 ώξεο)   

Δηαθπιηθέο ζρέζεηο (25 ώξεο)   

 

ηηο ζπλαληήζεηο ηωλ ρνιώλ Γνλέωλ ζα κε ελδηέθεξε λα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα όπωο: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Δπηζπκώ νη ζπλαληήζεηο λα γίλνληαη (1) θνξά       2 (δύν) θνξέο        3 (ηξεηο) θνξέο     ηελ εβδνκάδα 

Δπηζπκώ θάζε ζπλάληεζε λα δηαξθεί ______ ώξεο 

Δπηζπκώ λα ζπκκεηέρω ζε νκάδα πνπ ζα μεθηλήζεη ην κήλα/ηνπο κήλεο: ________________________________ 

Πξνηείλω νη ζπλαληήζεηο λα γίλνληαη ηηο εμήο εκέξεο:________________________________________________

Πξνηείλω ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο λα μεθηλά ηηο εμήο ώξεο: ________________________________________ 

 

 
Φύιν: Άλδξαο         Γπλαίθα        

Έηνο γέλλεζεο: ______ 

 
 

Η αλώηεξε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ νινθιήξωζα είλαη:  

Δεκνηηθό  

Γπκλάζην  

Λύθεην   

Ι.Ε.Κ./ 

Επαγγεικαηηθή ζρνιή  

Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.   

 

Μεηαπηπρηαθό  

Δηδαθηνξηθό  

Άιιν ____________ 

 

 

 

 
ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

 

 Επωνςμία και  ηηλέθωνο θοπέα δ ιακίνηζηρ ηηρ 

αίηηζηρ  

ΥΟΛΗ ΓΟΝΔΩΝ 

ΝΟΜΟΤ  ΑΣΣΙΚΗ - ΚΔΝΣΡΟ 

 

____________________________ 

____________________________ 

Ολνκαηεπώλπκν:  Όλνκα παηξόο:  

Δηεύζπλζε:  Δήκνο/Τ.Κ.  

Τόπνο Γέλλεζεο:  

Τειέθωλν:  e-mail:  



 

 

 

Δίκαη: 

              ΝΑΙ    ΌΦΙ 

Απαζρνινύκελνο/ε          

                                                       ΝΑΙ         ΌΦΙ   

       Αλ λαη:      Απηναπαζρνινύκελνο/ε              

 Εθπαηδεπηηθόο                  

 Δεκόζηνο Υπάιιεινο                

 

                                                         ΝΑΙ   ΌΦΙ 

Αζρνινύκελνο/ε κε ηα νηθηαθά          

Φνηηεηήο/ηξηα            

Σπληαμηνύρνο            

Άιιν: ______________________                              
 
                                       
                                                                ΝΑΙ    ΌΦΙ 
           Άλεξγνο/ε            

                   Αλ λαη:                       Μήλεο ζπλερόκελεο αλεξγίαο  ______ 
 

 

Άγακνο/ε  

Σε δηάζηαζε 

Παληξεκέλνο/ε  

Φήξνο/α 

Δηαδεπγκέλνο/ε  

Άιιν: __________ 
 

 
Έρω ________παηδηά 

 

α/α Φύιν  παηδηνύ Ηιηθία παηδηνύ α/α Φύιν  παηδηνύ Ηιηθία παηδηνύ α/α Φύιν  παηδηνύ Ηιηθία παηδηνύ 

1   2   3   

4   5   6   

 

 

Παξαθνινπζώ απηή ηελ πεξίνδν θάπνην άιιν πξόγξακκα θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο: ΝΑΙ    ΟΦΙ  
 

 

Έρω ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο ρνιώλ Γνλέωλ ηνπ Ι.Γ.ΔΚ.Δ. ζην παξειζόλ:  

 

Ναη    Όρη     Ώξεο: ____        Από: ____/____   Έωο: ___/_____(κήλαο/έηνο) 

 

                                                        

Αποδέσομαι ηη ζςλλογή και  ζηαη ιζη ική επεξεπγαζία ηων παπαπάνω πποζωπικών μος δεδομένων 

ζύμθωνα με η ιρ  δ ιαηάξειρ  ηος Ν.  2472/1997 πεπ ί  «Πποζηα ζίαρ ηος αηόμος από ηην επεξεπγαζία  

δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα»  

 

                                                      

                                                              ______________,  __ /__ / 201__ 

                                        ( Τ ό π ο ρ )    ( Η μ ε π ο μ η ν ί α )  

 

 

 

                                Ο / Η ΑΙΤΨΝ / ΟΥΣΑ 

 

 
ΙΓΡΤΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

 


