
Έχεις διάθεση για προσφορά; 

Δήλωσε εθελοντής/τρια στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Δεξιοτήτων «Mellon» 
Μοίρασε γνώση και τεχνογνωσία σε ανθρώπους που βάλλονται από την ανεργία, την περιθωριοποίηση και τη φτώχεια

Η παρούσα αίτηση αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος για αμισθί προσφορά υπηρεσιών 
εκπαίδευσης ή/και συμβουλευτικής στους συμμετέχοντες του καινοτόμου Προγράμματος 
Ανάπτυξης και Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων «Mellon» με στόχο την ένταξη και παραμονή 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας, δίνοντας προτεραιότητα τους ανέργους.

Δεν προβλέπεται οικονομική στήριξη ή/και επίδομα για τους συμμετέχοντες, στους συμβούλους 
και εκπαιδευτές, όπως επίσης και δεν προκύπτει καμία οικονομική επιβάρυνση καθώς η συμμετοχή 
και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών είναι δωρεάν. 

Σας βεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν εμπιστευτικά και η χρήση τους 
θα γίνεται αποκλειστικά για την επιλογή των συμβούλων/εκπαιδευτών.

Ημερομηνία*

Όνομα   *

Επώνυμο*

Τηλέφωνο*

Πόλη / Περιοχή

Ιδιότητα / Επάγγελμα*

Κινητό

Email*

Ιστοσελίδα

*Υποχρεωτικά πεδία

Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Ανθρώπινο δυναμικό 

 Επιχειρηματικότητα
 Mentoring/Coaching

 Ξένες γλώσσες (διευκρινίστε)
 Ψηφιακές δεξιότητες

 Νομικές συμβουλές 
 Λογιστική/Οικονομική/Φοροτεχνική υποστήριξη 

 Επικοινωνία 
 Κοινωνικά δίκτυα & Διαδίκτυο

 Πωλήσεις 
 Άλλο (διευκρινίστε)

m o
επιταχυντής δεξιοτήτωνm oεπιταχυντής δεξιοτήτων

ΓΙΝΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ ΣΤΟ MELLON ΟΣΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Σε ποιες από τις παρακάτω θεματικές ενότητες έχετε εμπειρία 
και ενδιαφέρεστε να παρέχετε σχετικές υπηρεσίες κατάρτισης / συμβουλευτικής ; *

www.mellon-accelerator.eu



Στους εντατικούς κύκλους επιτάχυνσης δεξιοτήτων 
(εξατομικευμένες συνεδρίες κατάρτισης / συμβουλευτικής)

  Στα ανοικτά σεμινάρια (σε ευρύ κοινό)
  Και στα δύο

m o
επιταχυντής δεξιοτήτωνm oεπιταχυντής δεξιοτήτων

Σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε και να προσφέρετε υπηρεσίες κατάρτισης/υποστήριξης  *

5  - 10 
 11 - 15 

  Περισσότερες από 15
  Άλλο (διευκρινίστε)

Πόσες ώρες μπορείτε να διαθέσετε (συνολικά) για την εθελοντική σας δράση;  *

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Απόφοιτος Λυκείου
 Απόφοιτος ΙΕΚ

 Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ
 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

 Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

1. Ηλεκτρονικά μέσω email info@mellon-accelerator.eu

2. Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση: 

     Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων 
     Αχαρνών 335, 111 45, Αθήνα
     Υπόψιν Υπεύθυνης Επικοινωνίας κας Γιούλας Παπατσώρη

3. Με ΦΑΞ στο 210 67 72 116

4. Διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.mellon-accelerator.eu

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ;

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας και τη διάθεση προσφοράς! 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Εκπαίδευσης 
& Ανάπτυξης της Κοιν.Σ.Επ. knowl, κ. Αιμίλιο Καραμανλή. 

Τηλ. 210 83 12 868 | Εmail: a.karamanlis@knowl.gr 

Αριθμός Υποβολής Αίτησης…………………………......................................………… (συμπληρώνεται από την Κοιν.Σ.Επ. knowl)

Παρακαλούμε, μαζί με την αίτηση, να αποστείλετε και το βιογραφικό σας σημείωμα. 


