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Αγαπεηέ θύξηε/θπξία, 

πλεκκέλα ζα βξείηε εξωηεκαηνιόγην πνπ αθνξά ζην πξόγξακκα «Ελαξκόληζε νηθνγελεηαθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο δωήο 2014-2015» ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε.  

Καζώο ην πξόγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε, είλαη ςποσπεωτική ε 

ζπιινγή ζηνηρείωλ γηα ηνπο ωθεινύκελνπο, γη’ απηό παξαθαινύκε γηα ηε ζπκπιήξωζή ηνπ.  

Παξάιιεια, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ηα δεδνκέλα ηωλ απαληήζεώλ ζαο ζα ηύρνπλ 

επεμεξγαζίαο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

(δείθηεο) θαη λα νινθιεξωζνύλ νη πξνβιεπόκελεο αμηνινγήζεηο. ύκθωλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ 

άξζξωλ 11,12 θαη 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, δηαηεξείηε ηα δηθαηώκαηα ελεκέξωζεο, πξόζβαζεο θαη 

αληίξξεζεο.  

Επραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ γηα ηελ αληαπόθξηζε. 
 

  

1.  ΕΠΩΝΤΜΟ:   2. ONOMA:  

3. Α.Φ.Μ.:   4. Α.Μ.Κ.Α:  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ   

5. ΔΗΜΟ :   

6. ΟΔΟ / ΑΡΙΘΜΟ:   7. Σ.Κ.:  

8.  ΣΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:   9. E-mail:  

10. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΠΑΙΔΙΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
  
 
 
Παξαθαινύκε απαληήζηε ζηηο παξαθάηω εξωηήζεηο, ζεκεηώλνληαο ζην αληίζηνηρν ηεηξαγωλίδην Υ ζε ό,ηη 
από ηα παξαθάηω ίσσςε κατά την ημεπομηνία έναπξηρ ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνύ ζην πξόγξακκα. 
 

11. εκεηώζηε ζε πνηα από ηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο αλήθεηε :   

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΟΙ  

11.1. Απαζρνινύκαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ  

11.2 Απαζρνινύκαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρόιεζε) 
 

11.3 Απαζρνινύκαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ  

11.4 Απαζρνινύκαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρόιεζε) 

 

11.5 Απαζρνινύκαη κε εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζε  

11.6 Απαζρνινύκαη πεξηζηαζηαθά (εξγόζεκν ή έλζεκα)  

11.7 Είκαη απηναπαζρνινύκελνο/ε 
(Σύκθωλα κε ην ΕΚΤ αυτοαπασχολούμενοι ζεωξνύληαη : α) όζνη έρνπλ επηρείξεζε - θαη αγξνηηθή επηρείξεζε - 

αλεμαξηήηωο από ην εάλ έρνπλ ή δελ έρνπλ πωιήζεηο ή θέξδε (π.ρ ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνύλ 

δξαζηεξηόηεηα). β) άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε έλαξμεο επαγγέικαηνο (π.ρ έρνπλ αγνξάζεη εμνπιηζκό) θαη γ) 

όζνη εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη ακείβνληαη ή όζνη εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη δελ 

ακείβνληαη αιιά δνπλ ζην ίδην λνηθνθπξηό) 

 

11.8 πκκεηέρω ζε πξόγξακκα πξαθηηθήο κε ακνηβή (ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σρνιέο ΟΑΕΔ, θηι)  
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ΑΝΕΡΓΟΙ  

11.10 Είκαη άλεξγνο/ε εγγεγξακκέλνο/ε ζηνλ ΟΑΕΔ  

11.11 Είκαη 25 εηώλ θαη άλω, εγγεγξακκέλνο άλεξγνο ζηνλ ΟΑΕΔ κε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ 
θαη ζπλερόκελε αλεξγία κεγαιύηεξε ηωλ 12 κελώλ 

 

11.12 Είκαη θάηω ηωλ 25 εηώλ εγγεγξακκέλνο άλεξγνο ζηνλ ΟΑΕΔ κε θάξηα αλεξγίαο ζε 
ηζρύ θαη ζπλερόκελε αλεξγία κεγαιύηεξε ηωλ 6 κελώλ; 

 

11.13 πκκεηέρω ζε πξόγξακκα θαηάξηηζεο ή απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε θάξηα 

αλεξγίαο ζε ηζρύ 
 

11.14 Δελ είκαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ ΟΑΕΔ θαη:  

i) Αλαδεηώ εξγαζία, αιιά δελ είκαη άκεζα δηαζέζηκνο/ε λα εξγαζηώ  

ii)  Δελ αλαδεηώ εξγαζία αιιά επηζπκώ λα εξγαζηώ θαη ζα ήκνπλ άκεζα δηαζέζηκνο/ε λα 
εξγαζηώ αλ κνπ δηλόηαλ ε επθαηξία 

 

iii) Δελ επηζπκώ λα εξγαζηώ  

12. Είζηε θνηηεηήο/ηξηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πιήξνπο θνίηεζεο;  

13. πκκεηέρεηε ζε πξόγξακκα θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο; 

(π.ρ. ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΕΚ, Κνιιέγηα Ξέλεο γιώζζεο, ρξήζε Η/Υ, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θιπ)  
 

14. Έρεη αλλάξει ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ζαο ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε 
  

Εάλ ζεκεηώζαηε «Υ» παξαθαινύκε ζεκεηώζηε παξαθάηω ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζαο θαηά 
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνύ ζην πξόγξακκα 

 

i) Δελ έρω απνθνηηήζεη από ην δεκνηηθό ζρνιείν  

ii) Απόθνηηνο πξωηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Δεκνηηθό ρνιείν)  

iii) Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ ή ΔΕ (ρνιεία Δεύηεξεο Επθαηξίαο)  

iv) Απόθνηηνο Λπθείνπ (Γεληθνύ ή Επαγγεικαηηθνύ)  

v) Απόθνηηνο ΙΕΚ ή ηδηωηηθνύ Κνιιεγίνπ ή ρνιώλ πνπ επνπηεύνληαη από άιια 
Τπνπξγεία (Πνιηηηζκνύ, Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνύ θιπ)  

 

vi) Απόθνηηνο ΑΕΙ/ΣΕΙ  

vii) Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ  

viii) Κάηνρνο Δηδαθηνξηθνύ  

15. Είζηε κέινο λνηθνθπξηνύ ζην νπνίν θαλείο δελ εξγάδεηαη 
Ελλννύληαη ηα λνηθνθπξηά πνπ όια ηα κέιε ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη εζάο ηωλ ηδίωλ) είλαη άλεξγα, 

εγγεγξακκέλα ή κε εγγεγξακκέλα ζηνλ ΟΑΕΔ, αλαδεηνύληεο ή κε αλαδεηνύληεο εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 

παηδηώλ θαη ζπληαμηνύρωλ, αλεμαξηήηωο ειηθίαο 

 

Εάλ ζεκεηώζαηε «Υ» παξαθαινύκε ζεκεηώζηε αλ είζηε κέινο λνηθνθπξηνύ ζην νπνίν θαλείο 
δελ εξγάδεηαη θαη ζην νπνίν δνπλ θαη ζπληεξνύκελα ηέθλα 
Σπληεξνύκελα ηέθλα ζεωξνύληαη: 
 α) όια ηα παηδηά έωο 17 εηώλ θαη β) ηα παηδηά ειηθίαο 18-24 εηώλ ηα νπνία είλαη νηθνλνκηθά εμαξηώκελα από ηνπο 

γνλείο ηνπο (π.ρ θνηηεηέο / ζπνπδαζηέο) θαη δνπλ καδί ηνπο/ή ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ έλαλ από ηνπο δύν γνλείο). 

 

16. Είζηε κέινο κνλνπξόζωπνπ λνηθνθπξηνύ κε ζπληεξνύκελα ηέθλα 
Μονοπρόσωπο ελλνείηαη ην λνηθνθπξηό πνπ απνηειείηαη από έλαλ ελήιηθα γνλέα κε παηδηά. Συντηρούμενα τέκνα 

ζεωξνύληαη α) όια ηα παηδηά έωο 17 εηώλ θαη β) ηα παηδηά ειηθίαο 18-24 εηώλ ηα νπνία είλαη νηθνλνκηθά εμαξηώκελα 

από ηνπο γνλείο ηνπο (π.ρ θνηηεηέο/ζπνπδαζηέο) θαη δνπλ καδί ηνπο/ή ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ έλαλ από ηνπο δύν γνλείο 

 

 

Δειώλω ππεύζπλα όηη ηα παξαπάλω ζηνηρεία είλαη αιεζή 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
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Αγαπεηέ θύξηε/θπξία, 

πλεκκέλα ζα βξείηε εξωηεκαηνιόγην πνπ αθνξά ζην πξόγξακκα «Ελαξκόληζε νηθνγελεηαθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο δωήο 2014-2015» ζην νπνίν ζπκκεηείραηε.  

Καζώο ην πξόγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε, είλαη ςποσπεωηική ε 

ζπιινγή ζηνηρείωλ γηα ηνπο ωθεινύκελνπο, γη’ απηό παξαθαινύκε γηα ηε ζπκπιήξωζή ηνπ.  

Παξάιιεια, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ηα δεδνκέλα ηωλ απαληήζεώλ ζαο ζα ηύρνπλ 

επεμεξγαζίαο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

(δείθηεο) θαη λα νινθιεξωζνύλ νη πξνβιεπόκελεο αμηνινγήζεηο. ύκθωλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ 

άξζξωλ 11,12 θαη 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, δηαηεξείηε ηα δηθαηώκαηα ελεκέξωζεο, πξόζβαζεο θαη 

αληίξξεζεο.  

Επραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ γηα ηελ αληαπόθξηζε. 
 

  

1.  ΕΠΩΝΤΜΟ:   2. ONOMA:  

3. Α.Φ.Μ.:   4. Α.Μ.Κ.Α:  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ   

5. ΔΗΜΟ :   

6. ΟΔΟ / ΑΡΙΘΜΟ:   7. Σ.Κ.:  

8.  ΣΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:   9. E-mail:  

10. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ1 ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΠΑΙΔΙΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
  
 
 
Παξαθαινύκε απαληήζηε ζηηο παξαθάηω εξωηήζεηο, ζεκεηώλνληαο ζην αληίζηνηρν ηεηξαγωλίδην Υ ζε ό,ηη 
από ηα παξαθάηω ιζσύει θαηά ηελ εκεξνκελία λήξηρ ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνύ ζην πξόγξακκα. 
 

11. εκεηώζηε πνηα είλαη ε θαηάζηαζή ζαο ωο πξνο ηα παξαθάηω, κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ζαο ζηελ πξάμε ηνπ ΕΚΣ:  

 

11.1. Είκαη εγγεγξακκέλνο/ε ζηνλ ΟΑΕΔ κε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ  

11.2 Είκαη εξγαδόκελνο/ε  

11.3 Είκαη απηναπαζρνινύκελνο/ε 
(Σύκθωλα κε ην ΕΚΤ αυτοαπασχολούμενοι ζεωξνύληαη : α) όζνη έρνπλ επηρείξεζε - θαη αγξνηηθή επηρείξεζε - 
αλεμαξηήηωο από ην εάλ έρνπλ ή δελ έρνπλ πωιήζεηο ή θέξδε (π.ρ ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνύλ 

δξαζηεξηόηεηα). β) άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε έλαξμεο επαγγέικαηνο (π.ρ έρνπλ αγνξάζεη εμνπιηζκό) θαη γ) 

όζνη εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη ακείβνληαη ή όζνη εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη δελ 

ακείβνληαη αιιά δνπλ ζην ίδην λνηθνθπξηό) 

 

 11.4 πκκεηέρω ζε πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο κε ακνηβή  
(ωο θνηηεηήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπνπδαζηήο ΙΕΚ, ηνπξηζηηθώλ ζρνιώλ, Αθαδεκίαο 
Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ θηι) 

 

 

 

 
1
Ηκεξνκελία απνρώξεζεο από ην πξόγξακκα - δελ απαηηείηαη λα έρεη νινθιεξωζεί ην πξόγξακκα 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 

ΕΝΣΤΠΟ II – ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

2 

 

12.  Αλ είζηε εξγαδόκελνο (ζεκεηώζαηε ηελ θαηεγνξία 11.2) , παξαθαινύκε ζεκεηώζηε ζε πνηα 
από ηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο αλήθεηε : 

 

12.1 Απαζσολούμενορ ζηον ιδιωηικό ηομέα :  

12.1.1. Απαζρνινύκαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ  

12.1.2. Απαζρνινύκαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρόιεζε) 

 

12.1.3. Απαζρνινύκαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ  

12.1.4. Απαζρνινύκαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρόιεζε) 

 

12.1.5. Απαζρνινύκαη κε εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζε  

12.1.6. Απαζρνινύκαη ακεηβόκελνο/ε κε εξγόζεκν  

12.2 Απαζσολούμενορ ζηο δημόζιο ηομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ):  

12.2.1. Απαζρνινύκελνο κε ζύκβαζε ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ  

12.2.2. Απαζρνινύκελνο κε ζύκβαζε ηδηωηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ  

12.2.3. Μόληκνη Δεκόζηνη Τπάιιεινη  

13. Μεηά ηελ εκεξνκελία λήξηρ ζςμμεηοσήρ ηνπ παηδηνύ ζην πξόγξακκα ζπκκεηέρεηε ζε 
θάπνην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο;  

   

Εάλ ζεκεηώζαηε «Υ» παξαθαινύκε ζεκεηώζηε ζε πνηα από ηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο 
αλήθεηε: 

 

i) Μαζεηήο/ηξηα πξωηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

ii) Φνηηεηήο/ηξηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

iii) Παξαθνινύζεζε θάπνηνπ είδνπο θαηάξηηζεο (π.ρ ΙΕΚ, ΕΚ, ΚΕΚ,  Κνιιέγηα, μέλεο 
γιώζζεο, ρξήζε Η/Τ, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θηι 

 

 

 
Δειώλω ππεύζπλα όηη ηα παξαπάλω ζηνηρεία είλαη αιεζή 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 


