Τίτλος Πράξης: Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο

Α.Σ. Συνεργασία στο Ιστορικό Κέντρο
Κολοκυνθούς 23, 104 36, Αθήνα
τηλ. 210 520 25000, fax. 210 5202527
email. info@workinathens.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Αρ. Πρωτ.:

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό και αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του προγράμματος. Η επεξεργασία των στοιχείων του θα συνεισφέρει στην
καλύτερη οργάνωση του προγράμματος και στην προσαρμογή του περιεχομένου του στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Οι πληροφορίες που περιέχει το
ερωτηματολόγιο είναι εμπιστευτικές, αφού πρόσβαση σε αυτές θα έχουν μόνο άτομα που συμμετέχουν στη διαδικασία της επιλογής.

1.

Eπώνυμο:

2.

Όνομα:

3.

Όνομα Πατρός:

4.

Όνομα Μητρός:

5.

Φύλο:

6.

Α.Φ.Μ.:

7.

Α.Δ.Τ. ή Άδεια παραμονής ή
διαβατηρίου:

8.

Ημερομηνία Γέννησης

9.

Τόπος Γέννησης:

Γυναίκα 

Άνδρας 

Υπηκοότητα:

10. A/A κάρτας ανεργίας:

Ημερομηνία έκδοσης:………………………………………………………………….…
Τελευταία ημερομηνία θεώρησης κάρτας ……………………………………..…
Σύνολο μηνών ανεργίας …………………………………………………………………

11. Οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος/η 

12. Διεύθυνση:

Οδός:
Περιοχή:

Αριθμός:
Πόλη:

13. Τηλέφωνο:

Σταθερό:

Kινητό:

Άγαμος/η 

Αριθμός παιδιών 

14. Aρ. Μητρώου ΙΚΑ:
15. ΑΜΚΑ:
16. Παίρνετε επίδομα ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ;

Ναι 

Όχι

(Σημείωση: Στην περίπτωση επιλογή σας για την παρακολούθηση του προγράμματος και
εφόσον εισπράττετε επίδομα ανεργίας, θα πρέπει, προκειμένου να δικαιούστε εκπαιδευτικού
επιδόματος, να μας προσκομίσετε κατά την έναρξη του προγράμματος έγγραφο αναστολής
της επιδότησής σας από τον ΟΑΕ∆)

17. Παρακαλώ σημειώστε Χ σε ποια/ποιες από τις παρακάτω Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανήκετε
1.

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα:

2.

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας:

3.

Μετανάστες (από χώρες μη μέλη της ΕΕ), Παλλινοστούντες, Πρόσφυγες:

4.
5.







Έλληνες Μουσουλμάνοι:
‘Αστεγος:

18. Εκπαιδευτικό Επίπεδο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ:

Έτος:

Έτος:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
ΛΥΚΕΙΟ

Κατεύθυνση:

Έτος:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ/ Τ.Ε.Ε

Ειδικότητα:

Έτος:

Ι.Ε.Κ

Ειδικότητα:

Έτος:

Τ.Ε.Ι.

Σχολή:

Έτος:

Α.Ε.Ι.

Σχολή:

Έτος:

Μεταπτυχιακός τίτλος

Ειδικότητα & Τμήμα:

Έτος:

19. Άλλη εκπαίδευση που έχει λάβει ο/η υποψήφιος/α (παρακαλούμε σημειώστε τον φορέα και το
αντικείμενο της εκπαίδευσης)
Φορέας

Αντικείμενο Εκπαίδευσης

20. Γνώση Ξένων Γλωσσών

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
Έτος

Πτυχίο

Ξένη Γλώσσα

Έτος

Πολύ καλό

21. Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ):
Πιστοποιητικό…………………………….….

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Μέτριο

Χαμηλό

Πιστοποίηση: ΝΑΙ

ΟΧΙ



22. Επαγγελματική Ειδικότητα:
Α)…………………………………………………………………………………………………………
Β)………………………………………………………………………………………………………….
23. Έχετε εργαστεί στο παρελθόν;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, σημειώστε όλες τις θέσεις εργασίας που έχετε απασχοληθεί ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη
(σημειώστε και την άτυπη απασχόληση).
Ειδικότητα/ Θέση
εργασίας

Επιχείρηση (αναφέρατε
δραστηριότητα)

Χρονική περίοδος

Από:

έως :

Από:

έως:

Λόγος διακοπής

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων. Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία των
παραπάνω προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί "Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα".
Αθήνα, …….../…..…/2013

Υπογραφή
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Συνημμένα γενικά δικαιιολογητικά που
π
συνοδεύ ουν την αίτη
ηση:


Βιογρα
αφικό υποψηφ
φίου (εφόσον υπάρχει)
υ



Αντίγρα
αφο κάρτας ανεργίας



Τίτλοι σπουδών: απο
ολυτήρια, πτυχ
χία, βεβαιώσεεις



Επαγγεελματική εμπεειρία: βεβαιώσεεις προυπηρεσ
σίας



Πιστοπ
ποιητικά γνώσεεων και δεξιοττήτων



∆ικαιολλογητικά πιστο
οποίησης τόπο
ου διαμονής



Αντίγρα
αφο δελτίου ταυτότητας
τ
ή άδειας παραμοονής ή διαβαττηρίου



∆ικαιολλογητικά ένταξξης στις ομάδεες στόχου

Κατηγορ
ρία ΕΚΟ

Απ
παιτούμενα
α Δικαιολο
ογητικά ΕΚ
ΚΟ
Τα άτομα που
υ το εισόδημά
ά τους ανέρχεεται στο ποσό των 6.591€
ετησίως ενώ για νοικοκυριά
ά με δύο ενήλλικες και δύο εξαρτώμενα
παιδιά κάτω των
τ
14 ετών ανέρχεται
α
στο ποσό των 13.842 €.

1.

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση
η φτώχειας

Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικο
κού εφορίας ή υπεύθυνη
δήλωση από
ό την εφορία
α ότι δεν υπποχρεούται να
ν υποβάλει
φορολογική δήλωση
δ
λόγω
ω χαμηλού εισ
σοδήματος. Σεε περίπτωση
απορίας, ο ενδιαφερόμεν
νος υποχρεούύται να προσκομίσει το
βιβλιάριο απο
ορίας (πρόνοιας).
Μετανάστες
ς προερχόμενοι από χώρες
ες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ζώνης των 27
7 κρατών μελώ
ών: Άδεια παρραμονής σε ισ
σχύ.

2.

Μετανά
άστες (από χώ
ώρες μη μέλη της
τ Ε.Ε.),
Παλλιννοστούντες, Πρ
ρόσφυγες

Πρόσφυγες: Προσκόμισ
ση απόφασηης
αναγνωρισμέν
νη προσφυγική ιδιότητα.

αναφορικά

με

την

Παλιννοστούντες: Ελλην
νική ταυτότηττα ή άλλη βεεβαίωση από
αρμόδια αρχή
ή που έχει απο
οφανθεί για τηην ελληνική ιθ
θαγένεια του
ατόμου και προέρχονται από μακρόχρρονη παραμον
νή σε χώρα
ας (κυρίως απ
πό την πρώηνν ΕΣΣ∆ ή άλλ
λη ανατολική
εκτός Ελλάδα
χώρα).
3.

‘Ελληνεες Μουσουλμ
μάνοι

Σχετική Βεβαίίωση από Ληξιαρχείο ή άλλοο νομιμοποιηττικό έγγραφο
που να το απο
οδεικνύει

4.

Άστεγο
οι

Αντίγραφο
δήλωση

πιστοποιητικού

κοινωνικοού

λειτουργο
ού-Υπεύθυνη

