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Α.Π………….…... 

Ηµερ…………..… 

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ  

   
 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Τ.Κ.  ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ  

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  ΧΡΟΝΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΦΥΛΟ Άνδρας �             Γυναίκα � 
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή 

∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ* 
 

 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  (σηµειώστε µε Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθµίδα) 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΝΑΙ 
ΚΑΠΟΙΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 

ΦΟΙΤΗΣΗ 

(ΤΩΡΑ) 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ         

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ         

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ           

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ           

ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ.           

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (Τ.Ε.Ι.)           

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)           
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (σηµειώστε µε Χ µία µόνο επιλογή) 

ΟΙΚΙΑΚΑ   

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ   

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ   

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η (περισσότερο των 12 µηνών)   

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η (λιγότερο των 12 µηνών)   

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

 

Έχω παρακολουθήσει και άλλα προγράµµατα στα Κ∆ΒΜ/ΚΕΕ:   ΝΑΙ � ΟΧΙ �   Αν ΝΑΙ ποιό 

έτος:………...… 

∆ιατίθεµαι για παρακολούθηση: 

Πρωινή (10:00 -14:00)  �    Απογευµατινή (16:00 - 20:00)  �  Προτεινόµενες Ηµέρες: …………...…Προτεινόµενες Ώρες: 

…...... 

Συνηµµένα 

* Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου  � 
Αποδέχοµαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών µου δεδοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 

περί «Προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα».  Ηµεροµηνία: …………………. 
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 



ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ 

(Σηµειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυµίες σας µε σειρά προτίµησης 1 και 2) 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ  

2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

2.1 Περιβάλλον και καθηµερινή ζωή  25  

2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές ∆ράσεις 25  

2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25  

3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ   

3.1 Επεξεργασία Κειµένου - ∆ιαδίκτυο (Ι) 50  

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα-Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50  

3.3 Βάσεις ∆εδοµένων-Εξειδικευµένα θέµατα (ΙΙΙ) 50  

3.4 ∆ιαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες  

στην καθηµερινή ζωή 

25  

3.5 Ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης  

(social media)  

25  

3.6 ∆ηµιουργία Ιστοσελίδας 50  

3.7 Ηλεκτρονική εφηµερίδα 50  

3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25  

4 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   

4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 - Β1) 25  

4.5 Αγγλικά για τον Τουρισµό (Α2) 25  

4.6 Γαλλικά για τον τουρισµό (Α1-Α2) 25  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  

1. Συµπλήρωση «Αίτησης συµµετοχής εκπαιδευόµενου»  

• Συµπληρώστε προσεκτικά, µε πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία. 

• ∆ηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία µαζί σας. 

• Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόµενα προγράµµατα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ µε 

σειρά προτίµησης (1 και 2) από εκείνα που πραγµατικά σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε, αφιερώνοντας ώρες από τον 

ελεύθερό σας χρόνο. 

 

2. Επιλογή εκπαιδευοµένων 
• Τα τµήµατα καταρτίζονται µε βάση τον αριθµό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραµµα εκπαίδευσης. 

• Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης.  

• Εάν υπάρχει ικανός αριθµός αιτούντων για ένα συγκεκριµένο αντικείµενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τµήµα. Σε 

περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων είναι µεγαλύτερος από 20 (µέγιστος αριθµός εκπαιδευοµένων ανά τµήµα), 

ενεργοποιείται η διαδικασία δηµιουργίας και νέου δεύτερου τµήµατος. Τµήµατα µε λιγότερο από 8 εκπαιδευόµενους δεν 

µπορούν να ξεκινήσουν. 

• Το Κ∆ΒΜ λειτουργεί σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους: Χειµερινή (Οκτώβριος – Ιανουάριος) και Εαρινή (Φεβρουάριος – 

Μάιος).  

• Η αίτηση συµµετοχής εκπαιδευοµένου ισχύει για ένα Εκπαιδευτικό Έτος. Για το επόµενο έτος απαιτείται εκ νέου αίτηση. 

• Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τµήµα του Κ∆ΒΜ θα ενηµερωθείτε τηλεφωνικά. 

• Είναι λογικό, παρά την επιθυµία µας και τις προσπάθειες που καταβάλλουµε, να µην ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που 

απευθύνονται στο Κ∆ΒΜ. Το Κ∆ΒΜ δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το ∆ήµο και προγραµµατίζει εκπαιδευτικά τµήµατα 

σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα αντικείµενα που παρουσιάζουν 

αυξηµένη ζήτηση. 

 

3. Υποχρεώσεις εκπαιδευοµένων 
• Ο κάθε εκπαιδευόµενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηµατικά το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο οποίο έχει επιλεγεί. 

∆ύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όµως, δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που 

διαρκεί το πρόγραµµα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραµµα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε 

αυτοµάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόµενων και δεν µπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το 

πρόγραµµα. 

• Ο κατάλογος των εκπαιδευοµένων κάθε τµήµατος δεν επιδέχεται αλλαγές προσώπων. 



• Εκπαιδευόµενος, που εγκαταλείπει κάποιο τµήµα µάθησης, µπορεί να ενταχθεί σε άλλο του ιδίου αντικειµένου µετά την 

ολοκλήρωση του αρχικού, στο οποίο είχε ενταχθεί και καταλάβει σχετική θέση αλλά αποχώρησε. 

• Εκπαιδευτικό τµήµα που παρουσιάζει µειωµένη συµµετοχή εκπαιδευόµενων κάτω των 6 ατόµων διακόπτει τη λειτουργία 

του. 

• Η αποδοχή, εποµένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τµήµατος θα πρέπει να γίνεται µε συναίσθηση ευθύνης 

της υποχρέωσης που αναλαµβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράµµατος, τότε όχι 

µόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόµενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και 

ολοκληρώσει το πρόγραµµα αυτό, αλλά µπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει αιτία διακοπής του προγράµµατος. 

• Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συµµετοχή σας σε κάποιο πρόγραµµα, παρακαλούµε να µας το 

γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε µια τέτοια απόφαση. 

• Σε κάθε µάθηµα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευοµένων. 

• Μαθήµατα, µε εκπαιδευόµενους, λιγότερους των 6 ατόµων, δεν πραγµατοποιούνται και αναβάλλονται. 

• Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού, 

καθώς και το κάπνισµα. 

Ηµεροµηνία:…………………. 
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 


