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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΤ 
 
 

(ζπκπιεξώλεηαη από ηε Ν.ΔΠ.ΔΚ.Δ.)  

Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε.: ΑΥΑΪΑ Αξηζκ. Πξωη. ..…………/………… 
 
  (ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ππεξεζία) 

Εθπαηδεπηηθό θέληξν 
παξαιαβήο αίηεζεο ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν. ΑΥΑΪΑ  

  
 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

    

Επώλπκν ……………………………….. Όλνκα …………………………...... 

Παηξώλπκν ……………………………….. Έηνο Γέλλεζεο ………………………………. 

Δηεύζπλζε (νδόο, αξηζκ.) ……………………………….. Τ.Κ. /Πόιε ………………………………. 

Τειέθωλν ……………………………….. Κηλεηό ………………………………. 

Αξηζκόο Ταπηόηεηαο ……………………………….. Επάγγεικα …………………………….... 

Φύιιν         Άλδξαο  □ Γπλαίθα  □       
 

Δπηζπκώ λα παξαθνινπζήζω ηκήκα:   

Σην Δήκν (ή ζην δεκνηηθό δηακέξηζκα) ……………………………………………………………. 

Σην εθπαηδεπηηθό θέληξν (π.ρ. 9ν Γπκλάζην θ.ιπ.) ……………………………………………………………. 

Τηο εκέξεο:  

Δεπηέξα  Τξίηε  Τεηάξηε  Πέκπηε  Παξαζθεπή  Σάββαην 

□  □  □  □  □  □ 
 

Έρω νινθιεξώζεη ηελ:  

Πξωηνβάζκηα ή θαηώηεξε Δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Δεκνηηθό ζρνιείν, Γπκλάζην) □ 
Αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Εληαίν Λύθεην, πξώελ εμαηάμην Γπκλάζην, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) □ 
Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ (ΙΕΚ) □ 
Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΕΙ, ΤΕΙ) □ 

 

Δξγάδνκαη ωο:  

Ιδηωηηθόο/ε Υπάιιεινο □ 
Εθπαηδεπηηθόο (ηδηωηηθνύ ή δεκόζηνπ ηνκέα) □ 
Δεκόζηνο/α Υπάιιεινο (νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα επηιέγνπλ κόλν ηελ θαηεγνξία 
«Εθπαηδεπηηθόο»)  □ 

Απηναπαζρνινύκελνο/ε (επηρεηξεκαηίεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο) □ 



 

Γελ εξγάδνκαη θαη: 

 

είκαη άλεξγνο/ε (κε θάξηα αλεξγίαο ΟΑΕΔ θαη έρω πεξάζεη δηαδηθαζία εμαηνκηθεπκέλεο 
πξνζέγγηζεο κέζω ΚΠΑ) □ 

έρω ειηθία κηθξόηεξε ηωλ 25 εηώλ θαη είκαη άλεξγνο/ε γηα πεξηζζόηεξν από 6 κήλεο □ 
έρω ειηθία κεγαιύηεξε ηωλ 25 εηώλ θαη είκαη άλεξγνο/ε γηα πεξηζζόηεξν από 12 κήλεο □ 
είκαη αλελεξγόο/ή (δε δηαηεξώ ζέζε απαζρόιεζεο θαη δελ είκαη γξακκέλνο ζηνλ ΟΑΕΔ πρ 
ζπνπδαζηήο, ζπληαμηνύρνο, ΑκεΑ, νηθηαθά) □ 
είκαη αλελεξγόο/ή πνπ παξαθνινπζεί πξόγξακκα εθπαίδεπζεο, επηκόξθωζεο ή 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο □ 
 

 

Η ειηθία κνπ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία: 

18 - 24  25 - 54  55 - 64  > 65 

□  □  □  □ 
 

Αλήθω ζε θνηλωληθή νκάδα εππαζώλ αηόκωλ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

ζηα άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ) □ 
ζηνπο κεηαλάζηεο (από ρώξα εθηόο Ε.Ε.), πξόζθπγεο, παιηλλνζηνύληεο □ 
ζηα άηνκα κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο (ROMA) □ 
ζηα άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο (Έιιελεο κνπζνπικάλνη πνπ δηαβηνύλ ωο έιιελεο 
πνιίηεο εληόο ηωλ γεωγξαθηθώλ νξίωλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο) □ 

ζε άιια κεηνλεθηνύληα άηνκα (ζύκαηα trafficking, θπιαθηζκέλνη, απνθπιαθηζκέλνη, αλήιηθνη 
παξαβάηεο, πξώελ ρξήζηεο εμαξηεζηνγόλωλ νπζηώλ, αηηνύληεο άζπιν, άηνκα κνλνγνλεϊθώλ 

νηθνγελεηώλ, ζύκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, πνιύηεθλνη, νξνζεηηθνί, άηνκα επξηζθόκελα ζε 
θαηάζηαζε θηώρεηαο, άζηεγνη) 

□ 

Γελ αλήθω ζε θνηλωληθή νκάδα εππαζώλ αηόκωλ        □ 

  

Απνδέρνκαη ηε ζπιινγή θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηωλ παξαπάλω πξνζωπηθώλ κνπ δεδνκέλωλ ζύκθωλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997 πεξί «Πξνζηαζίαο ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλωλ 
πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα». 
 
Δειώλω ππεύζπλα όηη δελ έρω ιάβεη πηζηνπνίεζε από ην πξόγξακκα «Ήξωλ 2» θαηά ην παξειζόλ. 

Ημερομηνία:……………………… 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

(υπογραφή) 
 

Οδεγίεο ζπκπιήξωζεο 
 
Η αίηεζε ζπκπιεξώλεηαη θαη ππνβάιιεηαη από ηνλ εθπαηδεπόκελν ζηηο θαηά ηόπνπο γξακκαηείεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΝΕΠΕΚΕ) ή 
ζην Εθπαηδεπηηθό Κέληξν ηνπ νπνίνπ ην πξόγξακκα ελδηαθέξεηαη λα παξαθνινπζήζεη θαη ην νπνίν έρεη δειώζεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
Με ην έληππν απηό ν ελδηαθεξόκελνο πνιίηεο αηηείηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθωλ. 
Η ζπκπιήξωζε ηεο αίηεζεο είλαη ππνρξεωηηθή. Η αίηεζε ζπκπιεξώλεηαη κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα θαη ρωξίο δηνξζώζεηο.  
Τα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη πξνο ζπκπιήξωζε είλαη απαξαίηεηα, ζα βνεζήζνπλ ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ηωλ 
απνηειεζκάηωλ εθπαίδεπζεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπό απηό. 


