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ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ NU BOYANA 

 

 

ΠΡΟΣ: ΕΚΟΜΕ ΑΕ 

Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου,  

17671, Καλλιθέα  

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο:……………………………… Όνομα:…………..…………………………… 

Όνομα πατρός:………………………… Όνομα μητρός:………………………………. 

Τόπος κατοικίας:…..……………………………………………………………………. 

Οδός:…………………….................Αριθ.:………… Τ.Κ.:……………………………. 

Τηλ. επικοινωνίας: σταθερό:…………….………..κινητό:……….……………………. 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:……………………………………………… 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ………..    Ι.Ε.Κ./Κολλέγιο ………..  Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. …………………….. 

 

  

Παρακαλώ όπως γίνει δεκτή η αίτηση συμμετοχής μου στο πρόγραμμα 

έμμισθης μαθητείας στα Στούντιο Nu Boyana/FilmForge για το τρίμηνο Σεπτεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2019, που διοργανώνεται από το ΕΚΟΜΕ ΑΕ και αφορά στην απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικών δεξιοτήτων σε οπτικοακουστικές ειδικότητες 

του τομέα παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών.  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι μελέτησα με προσοχή την προκήρυξη και κατανοώ ότι το 

πρόγραμμα που ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω αποτελεί σύμβαση εργασίας και ως 

εκ τούτου ενέχει επαγγελματικές υποχρεώσεις ανάλογες οποιασδήποτε θέσης έμμισθης 

απασχόλησης. Επιπλέον δηλώνω υπεύθυνα ότι θεωρώ τη γνώση μου στην Αγγλική 

επαρκή για τις ανάγκες συνεννόησης στο πλαίσιο μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.  

 

Συνοδευτικά υποβάλλω ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όλα σε μορφή pdf ή 

jpeg: 

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

 

2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναγράφονται τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 

μου προσόντα στον οπτικοακουστικό κλάδο (στην Αγγλική). 
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3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου. 

 

4. Αντίγραφο πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευση (Ι.Ε.Κ.) ή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) (τονίστε με bold όποιο από τα δύο έχετε, εφόσον 

υπάρχουν) 

 

5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε οπτικοακουστικές παραγωγές 

(εφόσον υπάρχουν).  

 

6. Συνοδευτική επιστολή (μέχρι 200 λέξεις), όπου αναγράφονται οι λόγοι για τους 

οποίους επιθυμώ να συμμετάσχω στη συγκεκριμένη μαθητεία (στην Αγγλική). 

 

7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 

8. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β2).  

 

9. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη σε ΚΕΠ ή δημόσια αρχή ως 

προς το γνήσιο της υπογραφής ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, 

ότι αποδέχομαι πλήρως τους όρους της προκήρυξης, περιλαμβανομένης της 

επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων από το ΕΚΟΜΕ και τα Στούντιο 

Nu Boyana/ FilmForge για όλους τους νόμιμους σκοπούς που συνδέονται άμεσα 

με το αντικείμενο της έμμισθης μαθητείας.  

 

 

 Επιθυμώ την περαιτέρω τήρηση και χρήση εκ μέρους του ΕΚΟΜΕ των στοιχείων 

επικοινωνίας μου με σκοπό την ενημέρωσή μου για τα προγράμματα και τις δράσεις 

του ΕΚΟΜΕ (διαβάστε εδώ τους όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων 

του ΕΚΟΜΕ).  

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ                                          ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 

 

 …………………….                                                  …………………………………. 

      (υπογραφή)          

 

https://www.ekome.media/el/politiki-prostasias-dedomenon/

