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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα ERASMUS PLUS KA1 

Παρακαλούνται όσοι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης και της 

μαθητείας του 6ου ΕΠΑΛ Πάτρας 

επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Erasmus plus KA1, που υλοποιεί το σχολείο μας με ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση και τίτλο: «Μία νέα αρχή για το 6ο  ΕΠΑΛ Πάτρας» και 

κωδικό 2019-1-EL01-KA102-062395 και διάρκεια 1 έτος, 

να συμπληρώσουν, 

να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις/βεβαιώσεις και 

να αποστείλουν το βιογραφικό τους 

έως τις 29/10/2019. 

Οι τοποθετήσεις και η πρακτική άσκηση των μαθητών/τριών του 

σχολείου μας σε επιχειρήσεις ανάλογες με την ειδικότητά τους θα 

πραγματοποιηθούν από τις 12/01/2020 ως τις 25/01/2020 στο 

Μιλάνο, Ιταλία. 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 

σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
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http://6epal-patras.ach.sch.gr/?page_id=3207 

Απαραίτητα δικαιολογητικά τα εξής: 

1. Ηλεκτρονική αίτηση (ηλεκτρονική κατάθεση στο 

https://forms.gle/uJCr4AgSJ1FM9wtd6 ) 

2. Βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά - κατά προτίμηση το Europass 

CV- (αποστολή με email στο: vntasoula@yahoo.gr) 

3. Έντυπη βεβαίωση κηδεμόνα (θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής) ή Έντυπη βεβαίωση του ιδίου για ενήλικες μαθητές. 

(Οι έντυπες βεβαιώσεις θα μπορούν να κατατεθούν την 

Παρασκευή 25/10/2019 στις κ. Μπουντρούκα, κ. Ρούσσου ή κ. 

Σώκαρη ή την Τρίτη 29/10/2019 στις κ. Θεοδωροπούλου, κ. 

Κάντζου ή κ. Καραβοκυρού) 

  

http://6epal-patras.ach.sch.gr/?page_id=3207
https://forms.gle/uJCr4AgSJ1FM9wtd6
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 

KA1 με τίτλο «Μία νέα αρχή για το 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας» με κωδικό 2019-1-EL01-KA102-

062395 

 Στοιχεία κηδεμόνα 

Επώνυμο: 

Όνομα: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

Email: 

Στοιχεία μαθητή 

Επώνυμο: 

Όνομα: 

Τάξη: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τηλέφωνο κινητό: 

Email: 

  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

●  Συμφωνώ ότι ο γιος/κόρη μου θα επικοινωνεί, θα ενημερώνει και θα ενημερώνεται 

για δραστηριότητες του προγράμματος με το email που έχει δηλώσει παραπάνω. 

● Συμφωνώ να συμμετάσχει ο γιος/η κόρη μου στις συναντήσεις προετοιμασίας, που 

θα γίνονται από τους υπεύθυνους καθηγητές του προγράμματος. Αν απουσιάζει 

αδικαιολόγητα, κατανοώ ότι αυτός είναι σημαντικός λόγος να αποκλειστεί από τη 

μετακίνηση. 

● Εάν τελικά επιλεγεί να συμμετάσχει και για οποιοδήποτε οικογενειακό λόγο δε μπορεί, 

συμφωνώ να πληρώσω τα έξοδα που έχουν ήδη γίνει για αυτόν/ήν π.χ. την έκδοση 

των αεροπορικών εισιτηρίων. 

● Γνωρίζω ότι οι ημερομηνίες μετακίνησης στα πλαίσια του προγράμματος είναι από 

12/01/2020 ως 25/01/2020 στο Μιλάνο, Ιταλία. 
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● Δηλώνω ότι ο αναγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, 

που να μην επιτρέπει την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα αυτό. 

● Εάν τελικά επιλεγεί να συμμετάσχει, δηλώνω ότι θα εκδώσω για λογαριασμό του/της 

και θα σας καταθέσω, αμέσως μόλις ενημερωθώ για την επιλογή του/της: 

1.  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης  

2.  Αστυνομική Ταυτότητα 

●  Συμφωνώ να μοιραστεί το δωμάτιο με μαθητές του ίδιου φύλου. 

● Σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς του παιδιού μου π.χ. κάπνισμα σε χώρο που 

απαγορεύεται, κατανοώ και αποδέχομαι ότι θα πληρώσω το πρόστιμο που θα 

επιβληθεί. 

● Δίνω την άδεια διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων του παιδιού μου στο πλαίσιο 

του προγράμματος. 

● Επιτρέπω την επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο του προγράμματος. 

● Επιτρέπω τη λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκόπησης στη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος, την παρουσίασή τους σε εκδηλώσεις προώθησης 

και διάχυσης του προγράμματος, καθώς και την ανάρτηση και δημοσίευσή τους στα 

ακόλουθα: 

1.   ιστοσελίδα του σχολείου 

2.   ιστοσελίδα του προγράμματος και 

3.   πλατφόρμα διάδοσης αποτελεσμάτων της ΕΕ 

  

Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς. 

  

Ημερομηνία  

Υπογραφή κηδεμόνα 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS KA1 

με τίτλο «Μία νέα αρχή για το 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας» με κωδικό 2019-1-EL01-KA102-062395 

 Στοιχεία μαθητή 

Επώνυμο: 

Όνομα: 

Τάξη : 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τηλέφωνο κινητό: 

Email: 

  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

● Συμφωνώ ότι θα επικοινωνώ, θα ενημερώνω και θα ενημερώνομαι για 

δραστηριότητες του προγράμματος με το email που έχω δηλώσει παραπάνω. 

● Συμφωνώ να συμμετάσχω στις συναντήσεις προετοιμασίας, που θα γίνονται από τους 

υπεύθυνους  καθηγητές του προγράμματος. Αν απουσιάζω αδικαιολόγητα, κατανοώ 

ότι αυτός είναι σημαντικός  λόγος να αποκλειστώ από τη μετακίνηση. 

● Εάν επιλεγώ τελικά και για οποιοδήποτε προσωπικό λόγο δε μπορώ να συμμετάσχω, 

κατανοώ και αποδέχομαι ότι θα πληρώσω τα έξοδα που θα έχουν ήδη γίνει για το 

άτομό μου  π.χ. την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων. 

● Γνωρίζω ότι οι ημερομηνίες μετακίνησης στα πλαίσια του προγράμματος είναι από 

12/01/2020 έως 25/01/2020 στο Μιλάνο, Ιταλία. 

● Συμφωνώ ότι θα συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, καθώς 

επίσης στις τοποθετήσεις και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, γεύματα και εξόδους. Σε 

όλη τη διάρκεια της μετακίνησης θα είμαι ενεργό μέλος της ομάδας και θα ακολουθώ 

το πρόγραμμα. 

● Δηλώνω  ότι δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, που να μην επιτρέπει την 

συμμετοχή μου στο πρόγραμμα αυτό. 
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● Εάν επιλεγώ τελικά να συμμετάσχω, δηλώνω υπεύθυνα ότι θα εκδώσω και θα σας 

καταθέσω, αμέσως μόλις ενημερωθώ για την επιλογή μου: 

1.   Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 

2.   Αστυνομική Ταυτότητα 

● Συμφωνώ να μοιραστώ το δωμάτιο με μαθητές του ίδιου φύλου. 

● Σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς μου π.χ. κάπνισμα σε χώρο που 

απαγορεύεται, κατανοώ και αποδέχομαι ότι θα πληρώσω το πρόστιμο που θα 

επιβληθεί. 

● Δίνω την άδεια διαχείρισης των προσωπικών μου δεδομένων στο πλαίσιο του 

προγράμματος. 

● Συμφωνώ με την επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο του 

προγράμματος. 

● Επιτρέπω τη λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκόπησης στη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος, την παρουσίασή τους σε εκδηλώσεις προώθησης 

και διάχυσης του προγράμματος, καθώς και την ανάρτηση και δημοσίευσή τους στα 

ακόλουθα: 

1. ιστοσελίδα του σχολείου 

2. ιστοσελίδα του προγράμματος 

3. πλατφόρμα διάδοσης αποτελεσμάτων της ΕΕ 

  

Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς. 

 Ημερομηνία    

Υπογραφή μαθητή 

 


