
 

     

 
                                     

                     

        

                                         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Εκπαίδευση στη θεραπεία & αποκατάσταση των 
Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Χαμηλής 
Λειτουργικότητας»- Εκπαίδευση μέσα από την κλινική 
πρακτική 

                                                  4η ΣΕΙΡΑ 

                       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………................................................... 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:……………………………………………………………..................................................... 

ΦΟΡΕΑΣ / ΔΟΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

……………………………………………………………............................................................ 

 ΠΤΥΧΙΟ:       AEI    □             TEI  □          ΑΛΛΟ  □     

 ΣΧΟΛΗ :.................................................................             

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ :....................................................     

 



 

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ( ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) :     ΝΑΙ □          ΟΧΙ □     

ΕΤΟΣ/ΕΞΑΜΗΝΟ……………………….. 

ΣΧΟΛΗ :.....................................                

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:  ........................................... 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ      ΝΑΙ    □     ΟΧΙ □ 

Β)  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1. Τι είναι αυτό που σας έκανε να δηλώσετε συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα; 
Επιλέξτε μία απάντηση , την πρώτη κατά προτεραιότητα για σας, ακόμη κι αν ισχύουν 
περισσότερες της μιας. 

 1.  Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου σε συναφές αντικείμενο και θέλω να ξεκινήσω να 

εργάζομαι με άτομα στο Αυτιστικό Φάσμα.  

 2.  Σπουδάζω σε συναφές αντικείμενο και θέλω να αποκτήσω και κλινική εμπειρία 

 3.  Εργάζομαι ήδη με  άτομα με ΔΑΦ. 

 4.   Μου φάνηκε ενδιαφέρον το θέμα. 

 5.  Άλλο……………………………………………………………………………………. 

 

 2. Ποιές είναι οι προσδοκίες σας από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Επιλέξτε 
μία απάντηση , την πρώτη κατά προτεραιότητα για σας, ακόμη κι αν ισχύουν 
περισσότερες της μίας. 

 1.  Να αποκτήσω το υπόβαθρο για να αρχίσω να εργάζομαι με άτομα με ΔΑΦ – Μ&ΧΛ 
 

 2.  Να παρακολουθήσω από κοντά τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας 
 

 3.  Να εμβαθύνω στον τρόπο σκέψης ατόμων με ΔΑΦ και να εφαρμόσω κλινικά τις 
θεωρητικές μου γνώσεις. 

 4.  Να συμπληρώσω την κατάρτιση μου με κλινική άσκηση 
 

 5. Άλλο…………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

 

    3. Από που πληροφορηθήκατε αρχικά για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα; 

1. Προσωπική γνωριμία/mail.  

2. Site ΚΠΕ.                 

3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης / Social media.   

4. Social Policy.       

5. Psychology now                                                                                                       

6. Από άλλο εργασιακό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο.                                                        

7. Άλλο. ……………………………………………………..   Παρακαλώ προσδιορίστε. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

⃝  Συναινώ με τη συλλογή και τήρηση των παραπάνω στοιχείων από το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου 

για λογαριασμό του Τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης και δίνω τη 

συγκατάθεση μου για τη χρήση τους για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και 

επαγγελματικούς σκοπούς. 

                                                                              

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………………………………………… 

FAX: …………………………………………………………….................................... 

E- MAIL: ……………………………………     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Γ) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   

A) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 490,00 ( 100,00 πληρωμή με την εγγραφή έως 2/2/2019, υπόλοιπο σε 4 

μηνιαίες    δόσεις έως  22/6/2019 ) 

 400,00. Εφάπαξ καταβολή με την εγγραφή έως 2/2/2019. 

 400,00. Για Φοιτητές, ανέργους, ομαδικές εγγραφές και για εγγραφές  έως 

15/1/2019. 100,00 πληρωμή με την εγγραφή έως 2/2/2019, υπόλοιπο σε 3 

μηνιαίες δόσεις έως  22/6/2019). 

 

Β) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 360,00 ( 100,00 πληρωμή με την εγγραφή έως 2/2/2019, υπόλοιπο σε 4 

μηνιαίες    δόσεις έως  22/6/2019 ) 

 300,00. Εφάπαξ καταβολή με την εγγραφή έως 2/2/2019. 

 300,00. Για Φοιτητές, ανέργους, ομαδικές εγγραφές και για εγγραφές  έως 

15/1/2019. 100,00 πληρωμή με την εγγραφή έως 2/2/2019, υπόλοιπο σε 3 

μηνιαίες δόσεις έως  22/6/2019). 

 

Η κατάθεση του ποσού  μπορεί να γίνει σε Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού: 

760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85 SWIFT 

τράπεζας(BIG)ETHNGRAA. Δικαιούχος: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Παρακαλούμε 

όπως αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο ΚΑΙ  την ένδειξη: 

«Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΔΑΦ _4η σειρά». 

Επιθυμώ την έκδοση του εξής φορολογικού παραστατικού για τη συμμετοχή μου:  

Τιμολόγιο για επαγγελματική χρήση          □                 Απόδειξη      □ 

(Σε περίπτωση έκδοσης  τιμολογίου παρακαλούμε να μας στείλετε με e-mail  τα φορολογικά σας 

στοιχεία) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………… 



 

 
• Η παρούσα δήλωση συμμετοχής αποστέλλεται συμπληρωμένη, με e-mail, 

στη διεύθυνση tete@kpechios.gr ή με fax στο 2105789191. Η δήλωση 
συνοδεύεται ή ακολουθείται από το καταθετήριο και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την παροχή έκπτωσης. 

• Οι δηλώσεις συμμετοχής  και εγγραφές  γίνονται δεκτές έως την 1/2/2019. 
• Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί μετά από συνέντευξη και 

αποδοχή των όρων συνεργασίας.  
 

Για διευκρινήσεις και πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και 

Εκπαίδευσης, Κυρία Χούλη Παρασκευή, Τηλέφωνο:210-5731581, 

6984601372, Δευτέρα – Παρασκευή: 11:00-15:00, Ηλ. Ταχυδρομείο: 

tete@kpechios.gr 


