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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ VOUCHER ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ) 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα Πατρός  

Όνομα Μητρός  

Διεύθυνση Κατοικίας                     
(Πόλη, Οδός, Αριθμός, TΘ, ΤΚ) 

 

Ημ/νία γέννησης  

Σταθερό Τηλέφωνο  

Κινητό Τηλέφωνο  

Email  

Α.Δ.Τ.  

Α.Φ.Μ.  

Δ.O.Υ.  

Α.Μ.Κ.Α.  

IBAN  

ΤΡΑΠΕΖΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ) 

 ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ): 

 Ημερ/νία Έναρξης Δραστηριότητας στην Εφορία: 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, 
δικαστικοί επιμελητές 

 
Ιατροί όλων των ειδικοτήτων (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, ψυχολόγων και λοιπών επαγγελματιών 
υγείας κτλ.) 

 Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων 

 Οικονομολόγοι /Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως 

 Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 

 Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) 

 Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία 

 Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου 

 
Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το 
δημόσιο / Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη 

 Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS) 

 Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία 

 Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον 

 Μέτρα πρόληψης και έλεγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας 

 
Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) 
με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές  

 

Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή  
 

……………………………………………. 
 

…………………………………………………………………… 

Συγκατατίθεμαι στην τήρηση στοιχείων μου προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων, στα πλαίσια και υπό τους όρους που θέτει ο Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το εν γένει ισχύον  νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, 
στο οποίο το K.Δ.Β.Μ.2 «Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών  και Επαγγελματικών Εφαρμογών (“Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.”)  Ι.Κ.Ε.» έχει προσαρμοσθεί και συναινώ προκειμένου να συνεχίσω 
να λαμβάνω από εσάς στο διαδίκτυο, μέσω emails ή sms, χρήσιμες για εμένα πληροφορίες από την εταιρεία σας, για νέες υπηρεσίες και προγράμματα.  


