
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2018 – 2019
APPLICATION FORM

*Υποχρεωτικά πεδία | Mandatory fields
Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  
Applications that are not properly completed will not be taken into consideration 

Μαθήματα στα οποία επιθυμώ να συμμετέχω / Lessons I wish to participate:

A.

B.

Γ.

Δ.

Ε.

*ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
NAME AND SURNAME

*ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ADDRESS

*ΤΗΛΕΦΩΝΟ
TELEPHONE 

*ΗΛΙΚΙΑ
AGE 

*ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
OCCUPATION 

*ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
CITIZENSHIP

*ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
EMAIL 

*Με την υποβολή της αίτησης αυτής αποδέχομαι / With submission of this form I agree that:
ΝΑΙ 
YES

OXI 
NO

Να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία ή/και μηνύματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ανοικτού Σχολείου. 
I wish to receive updates regarding Agios Athanasios Open School activities and events.

Να χρησιμοποιούνται δικές μου φωτογραφίες ή του παιδιού μου από τη/τις δραστηρίοτητα/τες  
του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Αγίου Αθανασίου που συμμετέχω/ει για σκοπούς προώθησης και 
προβολής των Προγραμμάτων του Ανοικτού Σχολείου.  
I agree on my photos or my child’s photos from the activities that I or my child attend can be used  
for the purpose of promoting the Programme of Agios Athanasios Open School.

Τους όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στη σελίδα 3.  
I agree with the terms and conditions as described in page 3.

Όπως το Ανοικτό Σχολείο διατηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού  
χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του  
Ατόμου) Νόμο, για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με το Πρόγραμμα.  
I wish Open School to keep in electronic or any other form personal data, in accordance with the  
Personal Data Processing (Personal Protection) Law in order to inform us about its programmes.

Α.

B.

Γ.

Δ.
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