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ΦΟΡΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Παρακαλούμε πολύ συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο
Γραφείο Εθελοντισμού ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Τα πεδία με (*) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.

Ατομικά Στοιχεία*

Όνομα

Επώνυμο

Οδός/
αριθμός

Πόλη/Περιοχή

Τ.Κ

Ημ/νία
γέννησης

Επάγγελμα

Στοιχεία Επικοινωνίας*

e-mail

Κινητό τηλέφωνο

Σταθερό
Τηλέφωνο

Επίπεδο Εκπαίδευσης *

Βασική Εκπαίδευση

Δημοτικό □ Γυμνάσιο □ Λύκειο □

Ανώτατη Εκπαίδευση*

ΑΕΙ □ ΤΕΙ □ ΑΤΕΙ □
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Σχολή:

Ειδικότητα:

Μεταπτυχιακό: Ναι □ Όχι □

Τίτλος:

Γνώση Ελληνικών *

Βασική Καλή Πολύ Καλή Μητρική

□ □ □ □

Γνώση Αγγλικών *

Βασική Καλή Πολύ Καλή Μητρική

□ □ □ □

Γνώση ……………….. γλώσσας

Βασική Καλή Πολύ Καλή Μητρική

□ □ □ □

Γνώσεις Η/Υ

WORD EXCEL POWERPOINT ACCESS

□ □ □ □
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Εθελοντική οργάνωση:
Εάν ανήκετε ή ανήκατε σε κάποιες εθελοντικές οργανώσεις ποιο ήταν το
αντικείμενο τους και για πόσο χρονικό διάστημα είχατε συμμετοχή.

Εθελοντικές δράσεις:
Εαν έχετε πάρει μέρος σε εθελοντικές δράσεις στο παρελθόν περιγράψτε
ποιο ήταν/είναι το αντικείμενο.

Διαθεσιμότητα Εθελοντή*

Συχνότητα συνεισφοράς:*

1-2 φορές την
εβδομάδα

□

1-2 φορές το
δεκαπενθήμερο

□

1-2 φορές τον μήνα □

Διαθέσιμος χρόνος συνεισφοράς:

Πρωί □ Απόγευμα □ Σαββατοκύριακο □



4

Κατηγορίες Ενδιαφέροντος*

Επιλέξτε κατηγορίες ενδιαφέροντος :

Έκτακτες Δράσεις για τον κορονοϊό □

Φροντιστήριο “Διδακτική Αλληλεγγύη” □

Ξενώνας Αστέγων “Ανακούφιση” □

Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας
“Κοινωνική Μέριμνα”

□

Κοινωνική Ντουλάπα □

Κοινωνικό Φαρμακείο □

Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση □

Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση πολιτών
σε περιβαλλοντικά θέματα

□

Περιβαλλοντικές δράσεις, υιοθέτηση
χώρων

□

Τουρισμός (Στελέχωση κέντρων
ενημέρωσης)

□

Παροχή φροντίδας ως εθελοντής
γείτονας Κ.Α.Π.Η.

□

Νοσηλευτική φροντίδα □

Πολιτισμός-Αθλιτισμός
(Εκδηλώσεις,Μουσεία,Θέατρα)

□

Φιλοζωικές δράσεις □

Διάφορα
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Αποδοχή-Συναίνεση:
Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε δράσεις της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.).

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα
καταχωρηθούν στην παρούσα αίτηση, υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον
Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

ΣΥΜΦΩΝΩ □

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

