
ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: …/…/...

Προς:
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Δοϊράνης 181 & Φειδίου 18, Καλλιθέα
Τ.Κ. 17673, Αθήνα
Τηλ.: 210-9227611, 210-9221739
Κιν.: 6937122325
Email: ekpsath@otenet.gr, ekps.ak.ath@gmail.com
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Κατσούδα Δέσποινα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ
ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ”

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή Δ/ΝΣΗΣ:

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:

Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, 17673, Καλλιθέα, τηλ: 210-9227611 & 210-9221739, φαξ: 210-9231210,
email: ekpsath@otenet.gr, www.ekpse.gr
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ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛ:

Email:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

(Παρακαλούμε αναπτύξτε με συντομία τα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με τη σχεδιαζόμενη

δράση/παρέμβαση/ή επιμόρφωση)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

ΜΑΘΗΤΕΣ:......  (Αριθμός συμμετεχόντων/ανά σχολικό τμήμα ή τάξη)

□ Θεματική εβδομάδα

□ Βιωματική παρέμβαση ευαισθητοποίησης / ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας

□ Ενότητα:  Περιγράψτε……………………………………………………………………………………………………

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΣΔΕΥ:....... (Αριθμός εμπλεκομένων εκπαιδευτικών……..)

□ Σεμινάρια επιμόρφωσης (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ…)

□ Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου (ΘΕΜΑ….)

□ Άλλο Περιγράψτε……………………………………………………………………………………………………

ΓΟΝΕΙΣ

□ Σχολές γονέων

□ Ενημερωτική δράση

□ Άλλο Περιγράψτε……………………………………………………………………………………………………

ΣΚΕΠΤΙΚΟ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  :

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, 17673, Καλλιθέα, τηλ: 210-9227611 & 210-9221739, φαξ: 210-9231210,
email: ekpsath@otenet.gr, www.ekpse.gr



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ):

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:

(Δηλώνεται η διαθεσιμότητα του σχολείου για τον απαιτούμενο αριθμό συναντήσεων)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εγκρίνετε τη δημοσιοποίηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο σχολείο σας στο πλαίσιο

της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, 17673, Καλλιθέα, τηλ: 210-9227611 & 210-9221739, φαξ: 210-9231210,
email: ekpsath@otenet.gr, www.ekpse.gr



Στα πλαίσια του προγράμματος που αφορά το σας, σας ζητήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, κ.λπ.)
με σκοπό την καταγραφή του ενδιαφέροντός σας για τις δράσεις μας. 

Επίσης η Εταιρία μας συλλέγει τα ίδια προσωπικά δεδομένα καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την
επικοινωνία μας για ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα (αποστολή ενημερωτικού υλικού κ.λπ.), αλλά
και για την αποστολή ηλεκτρονικής ενημέρωσης σε σχέση με άλλες παρόμοιες δράσεις μας, εφόσον δηλώσετε την
επιθυμία και συγκατάθεσή σας. Η τυχόν συγκατάθεσή σας μπορεί να αρθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία συνέπεια στο
email gdpr@ekpse.gr ή πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο unsubscribe στο τέλος του ενημερωτικού που θα λάβετε.

Επιθυμείτε ενημέρωση για παρόμοια προγράμματα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Κατά τη διάρκεια κάποιας εκδήλωσης ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή να βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή ως
ομιλητής, εισηγητής, συμμετέχων. Το υλικό αυτό παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας, αλλά ενδέχεται περαιτέρω να
αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ή σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
που διαχειρίζεται η ΕΚΨ&ΨΥ Π. Σακελλαρόπουλος. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να το δηλώσετε πριν την
έναρξη της εκδήλωσης στους συνεργάτες μας. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό
να μην θίγει τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Αν για οποιοδήποτε λόγο θεωρείτε ότι η δημοσιοποίηση υλικού που σας αφορά
θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@ekpse.gr. Για περισσότερες
πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική απορρήτου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας καθώς και
για την ενημέρωση σας αναφορικά με την συμμόρφωση της Εταιρίας με τον ΓΚΠΔ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της
Εταιρίας www.ekpse.gr

Υπογραφή

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, 17673, Καλλιθέα, τηλ: 210-9227611 & 210-9221739, φαξ: 210-9231210,
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