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Αγαπεηέ θχξηε/θπξία, 

πλεκκέλα ζα βξείηε εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ζην πξφγξακκα «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΙΕΚ» ζην νπνίν ζπκκεηείραηε.  

Καζψο ην πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη ςποσπεωηική ε ζπιινγή 
ζηνηρείσλ γηα ηνπο σθεινχκελνπο, γη’ απηφ παξαθαινχκε γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ζε όλα ηα πεδία.  

 
Παξάιιεια, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ηα δεδνκέλα ησλ απαληήζεψλ ζαο ζα ηχρνπλ 
επεμεξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» (ΔΤΓ ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ) θαη Γηθαηνχρν ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη 
Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΙΝΔΓΙΒΙΜ))), γηα ην ζθνπφ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαρζνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (δείθηεο) θαη γηα ην ζθνπφ ησλ πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚΣ . 

 
Η επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, πξαγκαηνπνηείηαη ηδίσο ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ γ` θαη ε` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο 
πεξίπησζεο δ` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 
2016/679 . Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 12 έσο 22 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, δηαηεξείηε - σο ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ - ηα 
δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο θαη πξφζβαζεο, ηα δηθαηψκαηα δηφξζσζεο θαη δηαγξαθήο (δηθαίσκα ζηε ιήζε), ην 
δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο, ην δηθαίσκα ζηε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ην δηθαίσκα 
ελαληίσζεο θαη ην δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα (www.dpa.gr).  
 

Δπραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ αληαπφθξηζε. 

 
 

1. ΔΠΩΝΤΜΟ:  

2. ΟΝΟΜΑ:  

3. ΑΜΚΑ:  

4. ΑΦΜ  

5. ΑΛΛΟ ΙD  

6. ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  

(Επεμήγεζε : Πξέπεη λα δειώλεηαη ην 
ηειέθωλν ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκκεηέρνληα ην 
νπνίν θαζηζηά εθηθηή ηελ επηθνηλωλία καδί 
ηνπ θαη όρη νπνηνδήπνηε άιιν ηειέθωλν  

 

7. EMAIL:  

(Επεμήγεζε: Πξέπεη λα δειώλεηαη ,εθόζνλ 

ππάξρεη, ην κέηι ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκκεηέρνληα 
ην νπνίν θαζηζηά εθηθηή ηελ επηθνηλωλία καδί 
ηνπ. Εάλ δελ ππάξρεη κέηι, ηόηε λα γξαθηεί ε 
θξάζε «δελ ππάξρεη») 

 

8. ΗΜΔΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ή 
ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

(Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο Σύκβαζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο) 

 
 

 

http://www.dpa.gr/
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Παξαθαινχκε απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ζεκεηψλνληαο ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην Υ ζε φ,ηη 
απφ ηα παξαθάησ ιζσύει κεηά ηελ εκεξνκελία λήξηρ ζπκκεηνρήο ζαο ζην πξφγξακκα/Πξαθηηθή Άζθεζε 
θαη ζε δηάζηεκα έσο ηέζζεξεηο (4) εβδνκάδεο απφ ηελ εκεξνκελία απηή (π.ρ. εάλ ε 
νινθιήξσζε/απνρψξεζε απφ ην πξφγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6 επηεκβξίνπ 2021, απαληήζηε ηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο γηα ην ηη ηζρχεη έσο 4 Οθησβξίνπ 2021). 

 
 

Α. ΚΑΘΔΣΩ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΞΟΓΟ 
 

Α1. Δίκαη εγγεγξακκέλνο/ε άλεξγνο/ε ζηνλ ΟΑΔΓ κε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη επνρηθά εξγαδφκελνη γηα ην δηάζηεκα πνπ δελ 
εξγάδνληαη) 

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2 Δίκαη εξγαδφκελνο/λε ή απηναπαζρνινχκελνο/λε                                                ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.1. Απαζρνινχκαη  ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα  ΝΑΙ ☐             ΟΧΙ ☐           

Α.2.1.1 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ανξίζηνπ 
ρξφλνπ 

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.1.2 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρφιεζε) 

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.1.3 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ανξίζηνπ 
ρξφλνπ 

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.1.4 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επνρηθή απαζρφιεζε) 

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.1.5 Απαζρνινχκαη κε εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.1.6 Απαζρνινχκαη ακεηβφκελνο/λε κε εξγφζεκν  ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.2. Απαζρνινχκαη ζην Γεκφζην Σνκέα (ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ)                           ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.2.1 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.2.2 Απαζρνινχκαη κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.2.3 Απαζρνινχκελνο/ε σο κφληκνο Γεκφζηνο Τπάιιεινο ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.3 Δίκαη Απηναπαζρνινχκελνο/ε 

Σπκπεξηιακβάλνληαη: α) όζνη έρνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε αλεμαξηήηωο από ην εάλ έρνπλ ή δελ έρνπλ 

πωιήζεηο, παξερόκελεο ππεξεζίεο ή θέξδε (πεξηιακβάλνληαη θαη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνύλ 

δξαζηεξηόηεηα). β) άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε έλαξμεο επαγγέικαηνο (π.ρ έρνπλ παξαγγείιεη ή αγνξάζεη 

εμνπιηζκό) θαη γ) όζνη εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη ακείβνληαη ή όζνη εξγάδνληαη ζε 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη δελ ακείβνληαη αιιά δνπλ καδί  ζην ίδην λνηθνθπξηό, δει. ζπκβνεζνύληα κέιε 

νηθνγελεηαθώλ επηρεηξήζεωλ) 

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Α.2.4 ρέζε εξγαζίαο (άιιε) πνπ δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ ΝΑΙ ☐      ΟΧΙ ☐ 

Α.3  Γελ αλήθσ  ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο                    

(Επεξήγηση : Σπκπιεξώζηε ηελ εξώηεζε Α.3 κε x αλ δελ είζηε νύηε εγγεγξακκέλνο/ε άλεξγνο/ε ζηνλ 

ΟΑΔΓ, νύηε εξγαδόκελνο/απηναπαζρνινύκελνο/λε. 

☐ 

Α.3.1 Γελ είκαη εγγεγξακκέλνο άλεξγνο/ε ζηνλ ΟΑΔΓ, νχηε εξγάδνκαη, αιιά 
αλαδεηψ εξγαζία θαη είκαη άκεζα δηαζέζηκνο/κε λα εξγαζηψ 

☐ 
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Α.3.2 Γελ είκαη εγγεγξακκέλνο άλεξγνο/ε ζηνλ ΟΑΔΓ, δελ εξγάδνκαη, δελ αλαδεηψ ☐ 

 

Β. ΚΑΘΔΣΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΞΟΓΟ 

Β. πκκεηέρεηε ζε θάπνην (άιιν) πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή εθπαίδεπζεο ή δηά βίνπ 
κάζεζεο, επηδνηνχκελν ή κε; Αλ λαη, ζεκεηψζηε ζε πνηα απφ ηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο αλήθεηε : 

(Επεξήγηση 1: Η εξώηεζε αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε θάπνην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο ή δηα 

βίνπ κάζεζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηελ έμνδό ζαο/ιήμε ζπκκεηνρήο ζαο από απηή ηελ πξάμε ηνπ ΔΚΤ θαη 

έωο θαη 1 κήλα (4 εβδνκάδεο) κεηά.  

(Επεξήγηση2: Η ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο ή δηα βίνπ κάζεζεο ελλνεί καζεηέο 

όιωλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδωλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζε  Σρνιεία Γεύηεξεο 

Δπθαηξίαο, Γεληθά θαη Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα, ζπνπδαζηέο ζε Σρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ 

παξέρνπλ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηνπο απόθνηηνπο ηεο ππνρξεωηηθήο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζπνπδαζηέο θαη πξαθηηθά αζθνύκελνπο ζε Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ζπκκεηέρνληεο ζε 

πξνγξάκκαηα Κέληξωλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο πνπ παξέρνπλ ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, γεληθή 

εθπαίδεπζε ελειίθωλ, επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη δηα βίνπ ζπκβνπιεπηηθή, ζπνπδαζηέο Κνιιεγίωλ, 

ζπνπδαζηέο θαη πξαθηηθά αζθνύκελνπο Σρνιώλ πνπ επνπηεύνληαη από ηα Υπνπξγεία  Πνιηηηζκνύ, 

Ναπηηιίαο, Τνπξηζκνύ θιπ, θαη θνηηεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πιήξνπο θνίηεζεο.) 

 

ΝΑΙ ☐ 

 

ΟΧΙ ☐ 

B.1.Μαζεηήο/ηξηα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ, 

Γπκλάζην, Λχθεην. πκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο)                            
☐ 

B.2.πνπδαζηήο/ηξηα ζε ρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (.Δ.Κ ή Δ..Κ) ή 
Δπαγγεικαηηθή ρνιή Μαζεηείαο (ΔΠΑ)ή ζε ΙΔΚ ή ζε Κνιιέγην ή ζε ρνιέο πνπ 
επνπηεχνληαη απφ άιια Τπνπξγεία εθηφο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπσο π.ρ. ε 

Ναπηηθή Αθαδεκία, Σνπξηζηηθέο ρνιέο θιπ. 

☐ 

B.3.πκκεηέρσλ/νπζα ζε θάπνην πξφγξακκα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο (π.ρ. ΚΔΚ) 

☐ 

B.4.Φνηηεηήο/ηξηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πιήξνπο θνίηεζεο ☐ 

B.5 πκκεηέρσλ/νπζα ζε πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ή καζεηείαο κε ακνηβή (σο 
θνηηεηήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπνπδαζηήο ΙΔΚ, ΔΠΑ, ηνπξηζηηθψλ ζρνιψλ, 
Aθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θιπ) 

☐ 

 

B.6 Μεηαπηπρηαθφο/ή Φνηηεηήο/ηξηα ή ππνςήθηνο/α Γηδάθησξ                        

 
☐ 

 

Δ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ  

Δ.1 Απνθηήζεθε εμεηδίθεπζε κεηά ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζην πξφγξακκα (πηζηνπνηεηηθφ, 

δίπισκα, πηπρίν θνθ) 

                                                                    

☐ 

 
 
 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή 
 
 

Ηκεξνκελία πκπιήξσζεο 

 
 
 

 
Τπνγξαθή 


