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ΑΙΣΗΗ ΕΘΕΛΟΝΣΗ 
 
 

 ΑΣΟΜΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ  

Ονοματεπϊνυμο: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πνομα πατρόσ: ………………………………..………….    Πνομα μθτρόσ: ……………………………………………. 

Φφλο:   Α □   Θ □                                        Ημερομθνία Γζννθςθσ: ……./………/…………..…. 

Αρ. Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου: ……………………………………………………………………………………………. 

Υπθκοότθτα: ……………………………………………………………………..………………………………………………….. 

Διεφκυνςθ κατοικίασ: 

Οδόσ ……………………………………………………………    Αρικμόσ……………..  Ταχ. Κωδ. ……….……. 

Ρόλθ …………………..………………………………………     Τθλζφωνο ………………………………………….. 

Κινθτό: ………………………………………………………..     Ε-mail: ………………………………………………… 

Στρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ (για άνδρεσ):             Εκπλθρωμζνεσ □ Μθ εκπλθρωμζνεσ □ 
 

 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΑΣΑΣΑΗ  

Ανφπαντροσ/θ □ Ραντρεμζνοσ/θ □ Διαηευγμζνοσ/θ □  Σε διάςταςθ □  Χιροσ/α □ 
Ραιδιά: Ναι □ Πχι □                                      Ηλικία παιδιοφ / ων :…………………………………… 

 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ  

Επαγγελματικι κατάςταςθ: 

Εργαηόμενοσ/θ □ Άνεργοσ/θ □ Συνταξιοφχοσ □ Φοιτθτισ/τρια □ 
Φορζασ Εργαςίασ: Δθμόςιοσ □ Ιδιωτικόσ □ 
Διεφκυνςθ εργαςίασ : Οδόσ…………………………………………………………………. αρικμόσ……………...…. 

Ρόλθ…………………..…………………….. Ταχ.Κωδ…………..… Τθλζφωνο……………………………………………. 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε  ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΓΚΗ  

Ονοματεπϊνυμο…………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Σχζςθ: ………………………………………………………….    Τθλζφωνο / Κινθτό: ……………………………………. 

 
ΣΙΣΛΟΙ  ΠΟΤΔΩΝ  –  ΓΝΩΕΙ  –  ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ  –  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ  

Δθμοτικό □ Γυμνάςιο □ Λφκειο □ 
Απόφοιτοσ Α.Ε.Ι. □ Σχολι/τμιμα…………………………………………................................................... 

Απόφοιτοσ Τ.Ε.Ι. □ Σχολι/τμιμα……………………………………………………………………………………………. 

Άλλεσ ςχολζσ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ξζνεσ γλϊςςεσ……………………………………………………………………………………………………………............ 

Χόμπι……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Χριςθ Η/Υ:      ΜΕΤΙΑ □ ΚΑΛΗ □ ΡΟΛΥ ΚΑΛΗ □ ΟΧΙ □ 
Άδεια οδιγθςθσ: Αυτοκινιτου □ Μοτοςικλζτασ □ 
Άλλα: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ανικετε ςε κάποια Εκελοντικι Οργάνωςθ;  Ναι □  Πχι □ 
Αν ναι, ςε ποιά / ζσ; ………………..…………………………………………………………………………………………….. 
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Ϊρεσ 

Απαςχόλθςθσ 

ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΙΑΚΗ 

08:00-09:00        

09:00-10:00        

10:00-11:00        

11:00-12:00        

12:00-13:00        

13:00-14:00        

14:00-15:00        

15:00-16:00        

16:00-17:00        

17:00-18:00        

18:00-19:00        

19:00-20:00        

20:00-21:00        

21:00-22:00        

22:00-23:00        

23:00-24:00        

24:00-07:00        

 

 

 
 

ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ – ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ  ΧΡΟΝΟΤ 

Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε θμζρεσ και ϊρεσ που μπορείτε να προςφζρετε εκελοντικά τισ 

υπθρεςίεσ ςασ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε τισ εκελοντικζσ υπθρεςίεσ που ςασ ενδιαφζρουν: 

1.   □ Φροντίδα  αςκενών  παιδιών:  Ο  εκελοντισ  αςχολείται  με  τθ  φροντίδα  αςκενϊν 

παιδιϊν (π.χ. τουσ κρατά ςυντροφιά, παίηει, αφθγείται παραμφκια, κ.λ.π.). 

2.   □  υνοδεία   αςκενών   παιδιών:   Ο   εκελοντισ  ςυνοδεφει   τα   αςκενι   παιδιά   ςε 

νοςοκομεία προκειμζνου να υποβλθκοφν ςε εξετάςεισ ι να διεκπεραιϊςουν 

εκκρεμότθτεσ. 

3.   □ Κοινωνικι μζριμνα: Ο εκελοντισ βοθκάει ςτθ ςυλλογι, καταμζτρθςθ και διάκεςθ 

ειδϊν ρουχιςμοφ, παιχνιδιϊν, κ.λ.π. για τα παιδιά ςε ςυνεργαςία με τθν Κοινωνικι 

Υπθρεςία. 

4.   □ Ψυχαγωγία: Ο εκελοντισ διακζτει τισ πικανζσ καλλιτεχνικζσ δεξιότθτζσ του (π.χ., 

κλόουν, μουςικόσ, κουκλοκζατρο, κζατρο, χειροτεχνία κ.λ.π.). 

5.   □ Εορταςτικζσ εκδθλώςεισ: Ο εκελοντισ ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ του Κζντρου 

κατά  τθ  διάρκεια  εορταςτικϊν  περιόδων  για  τθν  προετοιμαςία  και  τθν 

πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων (π.χ. πρόβεσ, προετοιμαςία και κακαριότθτα χϊρου, 

προμικεια και διάκεςθ απαραίτθτων ειδϊν  κ.λ.π.). 

6.   □ Βοθκθτικζσ εργαςίεσ ςε γραφείο: Ο εκελοντισ προςφζρει υπθρεςίεσ ςε γραφεία τθσ 
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διοικθτικισ  υπθρεςίασ  (π.χ.,  διακίνθςθ  εγγράφων,  καταχϊρθςθ  ςτοιχείων  ςε  Η/Υ, 

φωτοαντίγραφα, ταχυδρομείο κ.λ.π.). 

7.   □  Βοθκθτικζσ   εργαςίεσ   ςτθ   βιβλιοκικθ:   Ο   εκελοντισ   παρζχει   υπθρεςίεσ   ςτθ 

βιβλιοκικθ του Κζντρου υπό τθν επίβλεψθ των υπευκφνων. 

8.   □ Βοθκθτικζσ εργαςίεσ ςτον κιπο: Ο εκελοντισ ςυμμετζχει ςτισ κθπουρικζσ εργαςίεσ 

υπό τθν επίβλεψθ των υπευκφνων. 

9.   □ Φροντιςτθριακά μακιματα ςε παιδιά: Ο εκελοντισ κακθγθτισ βοθκάει ζνα παιδί ι 

ομάδα παιδιϊν τθσ ίδιασ τάξθσ ςε μάκθμα ι μακιματα που άπτονται του αντικειμζνου 

των ςπουδϊν του. 

 
ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτάσ ςασ ςτο  Κζντρο, πικανόν να ζχετε πρόςβαςθ ςε 

προςωπικά δεδομζνα και εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, τισ οποίεσ δεν μπορείτε να 

αποκαλφπτετε ςε πρόςωπα εκτόσ Κζντρου. Η εχεμφκεια είναι υποχρζωςθ του Εκελοντι. 

Για ενθμζρωςι ςασ ςθμειϊςτε ότι: 

1.  Οι  πλθροφορίεσ  για  τα  παιδιά  καλφπτονται  από  το  απόρρθτο  και  είναι 

εμπιςτευτικζσ.  Απαγορεφεται  να  κοινοποιιςετε  οποιαδιποτε  πλθροφορία 

περιζλκει ςτθν αντίλθψι ςασ ςχετικά με τθν κοινωνικι, οικογενειακι κατάςταςθ 

του παιδιοφ ςε τρίτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και ςυγγενϊν του παιδιοφ. 

2.  Δεν  επιτρζπεται  να  τυπϊςετε,  φωτοτυπιςετε  ι  μεταφζρετε  ςε  θλεκτρονικι 

μορφι πλθροφορίεσ, εκτόσ εάν είςτε εξουςιοδοτθμζνοσ από το Κζντρο για αυτζσ. 

Πταν εκπλθρωκεί ο ςκοπόσ μεταφοράσ των πλθροφοριϊν, κα πρζπει να 

καταςτραφοφν τα αντίγραφα. 

3. Η υποχρζωςθ τθσ εχεμφκειάσ ςασ τθρείται επ’ αόριςτον. Η μθ τιρθςι τθσ μπορεί 

να οδθγιςει ςε λιξθ τθσ εκελοντικισ ςασ απαςχόλθςθσ ςτο Κζντρο ι/και 

ενδεχομζνωσ ςε νομικά προβλιματα. 

Ευχαριςτοφμε για τθν κατανόθςι ςασ. 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ ι διαλεφκανςθ οποιαςδιποτε ερϊτθςθσ 

ςχετικά με τθν εμπιςτευτικότθτα και εχεμφκεια, παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε με τουσ 

Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ τθσ μονάδασ μασ ςτα τθλζφωνα: 

αρνατηίδθσ Γιώργοσ    2385 350 911   

Χαβαλζ Ιωάννα              2385 350 912  

 

Τπογραφι: ………..………………………………………………………………………. 

Ημερομθνία: ……………………………………………………………………………… 
 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τη ςυμπλήρωςη τησ αίτηςησ και την πρόθεςή ςασ να 

προςφέρετε εθελοντικά τισ υπηρεςίεσ ςασ ςτο Κέντρο μασ. 


