
                                                                                                                                                         

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ   

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ», ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοματεπώνυμο:  

 

Διεύθυνση: 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 

 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:  

 

Ημερ. Γεννήσεως:   

 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10/20 - Εισαγωγή στη μυθοπλασία – Συγκέντρωση πραγματολογικού υλικού  

                                            κι η ανασύνθεση του. Εκπαιδεύτρια: Νάσια Διονυσίου 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10/20 - Συνειδησιακή Ροή. Εκπαιδευτής: Χρίστος Τσιαήλης                                                             

• ΣΑΒΒΑΤΟ 07/11/20 - Μαγικός Ρεαλισμός. Εκπαιδεύτρια: Κωνσταντία Σωτηρίου  

• ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11/20 - Τα πρόσωπα της αφήγησης. Εκπαιδεύτρια: Ερατώ Ιωάννου                                                             

•  ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11/20 - Θεατρικό εργαστήρι, όπου η αισθητική της λογοτεχνίας βιώνεται μέσω  
 του σώματος. Εκπαιδευτής: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου  

• ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11/20 - “Show, don’ t tell”: Κρυφές αφηγήσεις μέσα στην αφήγηση  

                                      (Θεωρία & Άσκηση Γραφής). Εκπαιδευτής: Δημήτρης Τανούδης                                                           

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00ΠΜ-12.00Μ  

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ipanayi@strovolos.org.cy μέχρι την Τρίτη 20/10/20, σημειώνοντας στον τίτλο του μηνύματος 

«Δήλωση συμμετοχής στα μαθήματα Δημιουργική Γραφής από την ομάδα Διαβάσεις»  
                                                     

Υπογραφή:  ………………………………. 

 

 

 

 

 

mailto:ipanayi@strovolos.org.cy


Έχω ενημερωθεί και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν 

συνοδευτικών εγγράφων που παρέχω με την παρούσα αίτηση από τον Δήμο Στροβόλου για σκοπούς εγγραφής, 

παροχής υπηρεσιών και λογιστικούς σκοπούς ,σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού  Κανονισμού για την 

Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Έχω επίσης ενημερωθεί ότι σε περίπτωση κατά την 

οποία επιθυμώ να λάβω περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα τα οποία διατηρεί ο Δήμος 

Στροβόλου ή εάν επιθυμώ να εξασκήσω το δικαίωμα πρόσβασης, και/ή διόρθωσης, και/ή διαγραφής των 

δεδομένων μου και/ή το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να ανακαλέσω τη 

συγκατάθεση μου οποτεδήποτε,  μπορώ να αποταθώ γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

municipality@strovolos.org.cy ή μέσω του τηλεομοιότυπου στο 22 470400 ή δια χειρός στο Γραφείο 

Εξυπηρέτησης Δημοτών, Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου. 

 
Έχω διαβάσει και ενημερωθεί για το πιο πάνω περιεχόμενο και δίδω ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση τη ρητή 

συγκατάθεση μου για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου, ευαίσθητων και μη, σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του Γενικού  Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων για τον σκοπό που περιγράφεται 

ανωτέρω. 

 
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ: …………………………………………                                                                               
   
 

  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………………… 

 
Τα στοιχεία που δηλώνονται στον παρόν έγγραφο πιθανόν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές για 
σκοπούς ιχνηλάτησης και θα καταστραφούν με την παρέλευση ενός μηνός.     
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ/ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ  

 
 

1)    Για λόγους συμμόρφωσης με το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα  απαιτείται η γραπτή συγκατάθεσή σας, για φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση σας και στη 

συνέχεια για δημοσίευση του υλικού αυτού. 

2)    Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, παρακαλώ συμπληρώστε                 ανάλογα:  
  
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ 

   

Αποδέχομαι να φωτογραφηθώ   

Αποδέχομαι να μαγνητοσκοπηθώ     

Αποδέχομαι να αναρτηθεί φωτογραφικό υλικό εντός των 

Δημοτικών Υποστατικών Στροβόλου.  
    

Αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό σε 

έντυπο υλικό που εκδίδεται από τον Δήμο Στροβόλου 
    

Αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό ή/και 

βίντεο σε ηλεκτρονικό υλικό ή σε ιστότοπους ή σε Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου Στροβόλου 

    

 
Υπογραφή:…………………………………………….  
 
Ημερομηνία: ……………………………………….. 
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