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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ 
 

1. Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Ηλικία:…………. 
 

3. Ηλ. ταχυδρομείο: ……………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Επίπεδο εκπαίδευσης:………………………………………………………………………………………… 

 

5. (α) Κύριος κλάδος σπουδών:  ……………………………………………………………………………… 
 

(β)  Αν ακόμα σπουδάζεις, παρακαλούμε να αναφέρεις το: 

 

Εκπαιδευτικό σου ίδρυμα:…………………………………………………………………………………. 

 

Έτος αποφοίτησης: ………………………………………………………………………………………………  

 

6. Παρακαλούμε να αναφέρεις τον/τους τομέα/-είς ενδιαφέροντός σου και τα 

επαγγέλματα στα οποία ενδιαφέρεσαι να σταδιοδρομήσεις: 

 Επιχειρήσεις / Επιχειρηματίας 

 Δημόσια διοίκηση 

 Εκπαίδευση 

 Κοινωνική εργασία 

 Υγεία 

 Πληροφορική και Επικοινωνία 

 Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά 

 Τουρισμός και εστίαση 

 Ακίνητα 

 Άλλο: (παρακαλούμε διευκρινίστε).............……………………………………………………… 

 

7. Πώς έμαθες για το έργο INNOVENTER? 

 Από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

 Από φίλο/ συγγενή/ συνάδελφο/ συμφοιτητή 

 Από καθηγητή / εκπαιδευτή 

 Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

 Άλλο:  (παρακαλούμε διευκρινίστε).............…………………………………………………… 
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Σχετικά με τα προσωπικά και επαγγελματικά σου προσόντα, δεξιότητες και ενδιαφέροντα 

8. Παρακαλούμε σημείωσε παρακάτω τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου σε σχέση με: 

 Γνώσεις ΤΠΕ και Διαδικτύου     

 Καλή γνώση (γλώσσες εταίρων) (ανάγνωση και γραφή)   

 Βασικές γνώσεις 

o Κοινωνικής επιχειρηματικότητας    

o Μαθηματικών    

o Διοίκησης επιχειρήσεων    

o Μάρκετινγκ     

o Χρηματοοικονομικών θεμάτων    

 Δεξιότητες σε θέματα επικοινωνίας & διαπροσωπικών επαφών     

 Οργανωτικές δεξιότητες    

 Δεξιότητες εργασίας σε ομάδα     

9. Έχεις συμμετάσχει στο παρελθόν σε άλλο 

Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ);   Ναι    Όχι  

Πρόγραμμα ΕΕΚ στην κοινωνική επιχειρηματικότητα;   Ναι        Όχι  

 Αν έχεις απαντήσει θετικά σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω, παρακαλούμε να 
αναφέρεις το όνομα του προγράμματος 

 

 

 

 

 

10. Τι επιδιώκεις να αποκομίσεις από τη συμμετοχή σου ως εκπαιδευόμενος στην 
πιλοτική φάση του INNOVENTER; 
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Συμφωνώ να συμμετάσχω στο έργο INNOVENTER ως εκπαιδευόμενος.    
 
Κατανοώ τις υποχρεώσεις μου απέναντι στον εκπαιδευτή μου και το Κυπριακό Επιμελητήριο 
Βιομηχανίας και Εμπορίου.   
 
Εξουσιοδοτώ το Κυπριακό Επιμελητήριο Βιομηχανίας & Εμπορίου να χρησιμοποιεί τα 
προσωπικά μου δεδομένα τα οποία αναγράφονται ανωτέρω για τους σκοπούς της 
συμμετοχής μου στην πιλοτική φάση του INNOVENTER.    
 
Πληροφορούμαι ότι οι φωτογραφίες και/ή τα βίντεο από εκδηλώσεις της πιλοτικής φάσης 
στις οποίες εμφανίζομαι μπορεί να αναρτηθούν σε ιστοτόπους και/ή στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για σκοπούς κάλυψης των εκδηλώσεων.  
 
Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, έχω δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου 
και έχω δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή 
ένστασης στη διαχείριση των δεδομένων μου, το οποίο μπορώ να ασκήσω υποβάλλοντας 
γραπτή αίτηση στο ΚΕΒΕ.  Έχω επίσης δικαίωμα να υποβάλω παράπονο στο Γραφείο του 
Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.      
 
 
 
 
Ημερομηνία:   
 
 
 
Υπογραφή: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


