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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2022-2023 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ 

του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΜΙΚΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ CANDIDATE’S PERSONAL INFO (Minors) 

ΕΠΩΝΥΜΟ Family Name/Surname  

ΟΝΟΜΑ First Name & Middle Name (if applicable)  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Father’s Name  

ΗΛΙΚΙΑ Age  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ LEGAL GUARDIAN’S PERSONAL INFO 

ΕΠΩΝΥΜΟ Family Name/Surname  

ΟΝΟΜΑ First Name & Middle Name (if applicable)  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Father’s Name  

ΣΤΑΘΕΡΟ TELEPHONE No.  ΚΙΝΗΤΟ MOBILE Phone  

E-MAIL ADDRESS  

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ CANDIDATE’S MUSICAL PERFOMANCE EXPERIENCE 

1. Διαθέτετε μουσικό όργανο; Σημειώστε Χ αναλόγως 
Do you have a musical instrument? Mark an X accordingly 

ΝΑΙ YES  ΟΧΙ NO  

2.α. Διαθέτετε προηγούμενη μουσική εμπειρία; Σημειώστε Χ αναλόγως 
2.a. Do you have any prior musical experience? Mark an X accordingly 

ΝΑΙ YES  ΟΧΙ NO  

2.β. Εάν Ναι, παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω 
2.b. IF YES, please provide information below 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αιτών-δηλών γονέας έχων τη γονική μέριμνα / επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μου, και τη συναίνεση του έτερου γονέα, αιτούμαι τη συμμετοχή του στις 
Ακροάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του προγράμματος υποτροφιών «Μικροί Μουσικοί» των Μουσικών Σχολών του Μουσικού και Δραματικού 
Συλλόγου ‘Ωδείον Αθηνών – 1871’, και δηλώνω υπεύθυνα: α) Ότι κατά την παραμονή του παιδιού μας στους χώρους του Ωδείου Αθηνών, θα ασκείται 
ανελλιπώς η προσήκουσα εποπτεία του (επιτήρηση, προφύλαξη, παραλαβή) είτε από αμφότερους από κοινού, είτε από έναν από εμάς, είτε από κάποιον 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό μας. β) Ότι το τέκνο μας είναι υγιές. Επίσης, ρητά δηλώνουμε ότι έχουμε ενημερωθεί πλήρως για την τηρούμενη από τον 
Μουσικό και Δραματικό Σύλλογο ‘Ωδείον Αθηνών – 1871’ Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στον 
πίνακα ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Ωδείου Αθηνών και συναινούμε ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία τόσο των κάτωθι δηλωθέντων 
προσωπικών δεδομένων γονέα και τέκνου για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Πολιτικής αυτής. Τέλος, με την υπογραφή της 
παρούσας αίτησης παρέχουμε την πλήρη συγκατάθεσή μας για τη χρήση της εικόνας του τέκνου μας (φωτογραφία) για τις ανάγκες των ακροάσεων (τόσο σε 
φυσικό αρχείο όσο και σε ηλεκτρονική μορφή). 

 
                                 Αθήνα, …… / …… / 2022      Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

 
 
 
 

(υπογραφή) 

https://www.athensconservatoire.gr/wp-content/uploads/2018/10/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%9F%CE%A5.%CE%A9%CE%94%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CC%81%CF%82%CE%9C%CE%A0.pdf

