
Ημ/νία Έναρξης Συμμετοχής στο Έργο1:

Α/Α Ερώτηση Επεξήγηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συμπληρώνετε ΝΑΙ μόνο αν η προηγούμενη (Νο 3) απάντηση είναι ΝΑΙ και δεν 

παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Συμπληρώνετε ΝΑΙ μόνο αν η προηγούμενη (Νο 1) απάντηση είναι ΝΑΙ και είστε 

μακροχρόνια άνεργος/η.

Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται:

α) Άνεργα άτομα 15 - 24 ετών εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 

(ΔΥΑ) για περισότερο από έξι (6) συνεχόμενους μήνες          

β) Άνεργα άτομα 25 ετών και άνω εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 

(ΔΥΑ) για περισότερο από δώδεκα (12) μήνες.

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2014-2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι - ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤ)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Στοιχεία Έργου

Στοιχεία Ωφελούμενου

Είστε οικονομικά μη ενεργός/ή και δεν 

παρακολουθείτε εκπαίδευση ή κατάρτιση2;
4

Είστε οικονομικά μη ενεργός/ή;

1 Είστε άνεργος/η;

Είστε μακροχρόνια άνεργος/η;

3

Ως οικονομικά μη ενεργοί νοούνται όσοι δεν είναι απασχολούμενοι / 

αυτοαπασχολούμενοι, και δεν είναι ούτε άνεργοι με την ένοια της ερώτησης Νο1 (Δεν 

μπορώ ή και δεν ενδιαφέρομαι για εξασφάλιση απασχόλησης τη δεδομένη στιγμή).

ηη/μμ/εεεε

Κωδικός ΟΠΣ:               (Παράγεται αυτόματα από το Σύστημα) …………….

Τίτλος Έργου/ Σχεδίου:  (Παράγεται αυτόματα από το Σύστημα) …………….

Κωδικός Ωφελούμενου (Παράγεται αυτόματα από το Σύστημα και είναι μοναδικός για κάθε άτομο και μη αναγνωριστικός): …………………

Επώνυμο: …………………………………………………….

Όνομα:      …………………………………………………….

Ημερομηνία Γέννησης: ……/……../……..

Email: ……………………………………………

Απάντηση

Άνεργοι (LFS) - Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία:                                                                                 

■  Δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά                                                                                                                         

■  Έψαχναν ενεργά για εργασία, δηλαδή είχαν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες τις 

προηγούμενες 4 εβδομάδες για να βρουν εργασία                                                                                    

■  Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων ή και,                                             

■  Άτομα που δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν 

προσωρινά, αλλά βρήκαν μια εργασία που θα αρχίσει σε 3 μήνες το πολύ.                                                                                                                               

■  Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων, και                                                                

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

2

ΑΔΤ:          ……………………………………….

Φύλο:        ……………………………………….

Διεύθυνση Κατοικίας: …………………………………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ………………………
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Ημ/νία Έναρξης Συμμετοχής στο Έργο1:

Α/Α Ερώτηση Επεξήγηση

ηη/μμ/εεεε

Απάντηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ζείτε σε νοικοκυριό ανέργων;

Συμπληρώνετε ΝΑΙ εάν είστε κάτοχος απολυτηρίου μέχρι Λυκείου, Τεχνικών Σχολών, 

Συστήματος Μαθητείας, Μεταλυκειακής (μεταδευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης. Αν είστε 

απόφοιτος/η ανώτερης βαθμίδας, π.χ. κολλεγίου, Πανεπιστημίου απαντήστε ΌΧΙ σε 

αυτήν την ερώτηση

Συμμετέχοντες οι οποίοι διαμένουν σε νοικοκυριά όπου είτε κανένα μέλος δεν 

εργάζεται είτε τα μέλη είναι οικονομικά μη ενεργά άτομα και έχουν συντηρούμενα 

τέκνα ηλικίας 0-17 ετών ή/και 18-24 ετών και τα τέκνα αυτά (18-24) είναι άτομα 

οικονομικά μη ενεργά και διαμένουν με τον ένα τους γονέα τουλάχιστον.

Είστε άνω των 54 ετών, άνεργος/η ή οικονομικά 

μη ενεργός/ή και δεν παρακολουθείτε 

εκπαίδευση ή κατάρτιση;

Απαιτείται ακριβής υπολογισμός της ηλικίας με βάση την ημερομηνία γέννησης και την 

ημερομηνία έναρξης συμμετοχής στο έργο.  

12

11
Είστε απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(ISCED 5 ως 8) 

Συμπληρώνετε ΝΑΙ εάν είστε κάτοχος προπτυχιακών τίτλων σπουδών από σχολές 

χαμηλότερης βαθμίδας της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τίτλων σπουδών 

Πανεπιστημιακού, Μεταπτυχιακού, Διδακτορικού επιπέδου από Ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συμμετέχοντες οι οποίοι διαμένουν σε νοικοκυριά όπου κανένα μέλος δεν εργάζεται 

είτε τα μέλη είναι οικονομικά μη ενεργά (δες ερώτηση 3 για τον ορισμό του μη 

ενεργού).

9

Συμπληρώνετε ΝΑΙ εάν είστε κάτοχος απολυτηρίου μέχρι Δημοτικoύ ή Γυμνασίου. Αν 

είστε απόφοιτος/η ανώτερης βαθμίδας, π.χ. λυκείου, κολλεγίου ή Πανεπιστημίου, 

απαντήστε ΌΧΙ σε αυτήν την ερώτηση

6 Είστε κάτω των 25 ετών;

5
Είστε απασχολούμενος/η ή 

αυτοαπασχολούμενος/η;

Συμπληρώνετε ΝΑΙ αν εργάζεστε, αν είστε αυτοαπασχολούμενος, ακόμη και αν 

βρίσκεστε σε περίοδο γονεϊκής άδειας.                                                                        

Απασχολούμενοι : Τα άτομα 15 ετών και άνω τα οποία κατά την εβδομάδα αναφοράς 

εργάστηκαν έστω και μια ώρα, καθώς επίσης και άτομα που είχαν εργασία αλλά 

απουσίαζαν προσωρινά από αυτή.

Αυτοαπασχολούμενοι : Άτομα τα οποία εργάζονται για κέρδος ή αμοιβή, αλλά δεν 

είναι εργοδοτούμενα πρόσωπα σε άλλο εργοδότη. Αυτοαπασχολούμενα άτομα με 

επιχείρηση, θεωρούνται επίσης και όσα άτομα εφαρμόζουν ένα από τα πιο κάτω 

σενάρια: • Ένα άτομο το οποίο εργάζεται στη δική του επιχείρηση με σκοπό το κέρδος, 

ακόμη και αν η επιχείρηση αδυνατεί να πραγματοποιήσει κέρδη.

• Ένα άτομο το οποίο ξοδεύει χρόνο για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, ακόμη και αν 

δεν έχουν πραγματοποιηθεί/υλοποιηθεί πραγματικές πωλήσεις ή οποιαδήποτε παροχή 

επαγγελματικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ένας γεωργός ο οποίος ασχολείται με 

γεωργικές δραστηριότητες συντήρησης, ένας αρχιτέκτονας που ξοδεύει το χρόνο 

αναμονής για τους πελάτες στο γραφείο του/της, ένας ψαράς που επισκευάζει τη 

βάρκα ή τα δίχτυα για μελλοντικές επιχειρήσεις, ή παρακολουθεί σεμινάρια για 

αναβάθμιση των γνώσεων του σε σχέση με την επιχείρηση του. 

• Ένα πρόσωπο που είναι στη διαδικασία θέσπισης μιας επιχείρησης. Αυτό 

περιλαμβάνει την αγορά ή την εγκατάσταση του εξοπλισμού και παραγγελία των 

προμηθειών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης. 

Εργαζόμενος θεωρείται οποιοσδήποτε συμβάλλει άμεσα σε μια επιχείρηση, η οποία 

ανήκει σε μέλη του ίδιου νοικοκυριού ή λειτουργεί με τη συνεισφορά και τη συμβολή 

μελών του ίδιου νοικοκυριού.

15

Είστε μετανάστης, αλλοδαπής προέλευσης, ή 

ανήκετε σε μειονότητα (συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά);

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ                                                                     Σύμφωνα με 

τον  περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (ΚΕΦ.105), "Αλλοδαπός¨ σημαίνει 

πρόσωπο το οποίο δεν είναι Κύπριος υπήκοος, "Μετανάστης"  σημαίνει αλλοδαπό ο 

οποίος χωρίς να είναι μόνιμα εγκατεστημένος σε αυτή, νόμιμα εισέρχεται στη 

Δημοκρατία με σκοπό να διαμείνει εκεί μόνιμα, "Υπήκοος τρίτης χώρας" σημαίνει 

πρόσωπο που δεν είναι Ευρωπαίος πολίτης" .  

Ζείτε σε νοικοκυριό ανέργων με συντηρούμενα 

τέκνα;
13

Συμπληρώνετε ΝΑΙ εάν είστε άτομο άνω των 54 ετών όπως ορίζεται στην ερώτηση (7) 

καθώς επίσης άνεργο ή οικονομικά μη ενεργό άτομο όπως ορίζεται στις ερωτήσεις (1) ή 

(3) αντίστοιχα και επιπλέον δεν παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης

8

7

10

Είστε απόφοιτος/η ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 4)

Είστε απόφοιτος/η πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή 

κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 2);

Είστε άνω των 54 ετών;

Συμμετέχοντες οι οποίοι διαμένουν σε μονογονεϊά νοικοκυριά  και έχουν συντηρούμενα 

τέκνα ηλικίας 0-17 ετών ή/και 18-24 ετών και τα τέκνα αυτά (18-24) είναι άτομα 

οικονομικά μη ενεργά και διαμένουν με τους γονείς τους.  

14
Ζείτε σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό με 

συντηρούμενα τέκνα;

Απαιτείται ακριβής υπολογισμός της ηλικίας με βάση την ημερομηνία γέννησης και την 

ημερομηνία έναρξης συμμετοχής στο έργο. Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία γέννησης 

εντός ατόμου είναι 10/10/1991 και η ημερομηνία έναρξης του εν λόγω προγράμματος 

είναι 10/10/2016 η ηλικία του είναι ίση με 25 ετών και όχι κάτω των 25 ετών.  

Επομένως εάν το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα 15-24 και η έναρξη του είναι 

10/10/2016, οι δικαιούχοι με βάση των ηλικιών είναι όσοι έχουν γεννηθεί από 

11/10/1991 (είναι ακόμα 24 ετών και γίνοται 25 την επόμενημέρα) μέχρι 10/10/2001 

περιλαμβανομένης (όσοι γεννήθηκν μετά τις 10/10/2001 είναι μικρότεροι των 15 ετών)
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Ημ/νία Έναρξης Συμμετοχής στο Έργο1:

Α/Α Ερώτηση Επεξήγηση

ηη/μμ/εεεε

Απάντηση

ΟΧΙ

Δ/Α

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ/Α

15

Είστε μετανάστης, αλλοδαπής προέλευσης, ή 

ανήκετε σε μειονότητα (συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά);

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ                                                                     Σύμφωνα με 

τον  περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (ΚΕΦ.105), "Αλλοδαπός¨ σημαίνει 

πρόσωπο το οποίο δεν είναι Κύπριος υπήκοος, "Μετανάστης"  σημαίνει αλλοδαπό ο 

οποίος χωρίς να είναι μόνιμα εγκατεστημένος σε αυτή, νόμιμα εισέρχεται στη 

Δημοκρατία με σκοπό να διαμείνει εκεί μόνιμα, "Υπήκοος τρίτης χώρας" σημαίνει 

πρόσωπο που δεν είναι Ευρωπαίος πολίτης" .  

16 Έχετε κάποια αναπηρία;

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ                                                                 αναπηρία σε 

σχέση µε άτοµο σηµαίνει οποιασδήποτε µορφής ανεπάρκεια ή µειονεξία η οποία 

προκαλεί µόνιµο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωµατικό, διανοητικό ή ψυχικό 

περιορισµό στο άτοµο που λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά 

στοιχεία του εν λόγω ατόµου µειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης 

µιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και 

ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόµου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια 

ανεπάρκεια ή µειονεξία 
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Ημ/νία Έναρξης Συμμετοχής στο Έργο1:

Α/Α Ερώτηση Επεξήγηση

ηη/μμ/εεεε

Απάντηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ/Α

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ/Α

ΝΑΙ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ                                                                              

Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση: 

Ενήλικες που ζουν με τους γονείς τους δεν πρέπει να καταχωρούνται στο πλαίσιο αυτού 

του δείκτη, εκτός αν είναι όλοι άστεγοι ή ζουν σε ανασφαλείς ή έλλειψης στέγης.  

Ενόψει έλλειψης ενός εθνικού ορισμού για τον όρο "άστεγοι ή άτομα τα οποία 

επηρεάζονται από τον αποκλεισμό στέγης" ο όρος πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με 

τον ορισμό του ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) ο 

οποίος προέρχεται από την φυσική, κοινωνική και νομική ερμηνεία του τι σημαίνει 

«σπίτι». Ταξινομεί τους τέσσερις ακόλουθους τρόπους διαβίωσης ως έλλειψη στέγης ή 

ακραίας μορφής αποκλεισμό στέγασης: 

1. Άστεγος: Επιβιώνει με πολλές δυσκολίες και με την στέρηση ακόμα και των 

απαραίτητων αγαθών ή/και άνθρωποι κάτω από στέγαση έκτακτης ανάγκης

2. Άστεγοι στον δρόμο: Άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν σε καταλύματα φιλοξενίας 

αστέγων, σε καταφύγια γυναικών, σε καταλύματα φιλοξενίας μεταναστών, και 

άνθρωποι που λαμβάνουν μακροχρόνια στήριξη λόγω έλλειψης στέγης

3. Ανασφαλής διαμονή: Άτομα που ζουν σε ανασφαλή κατοικίες, υπό την απειλή της 

έξωσης ή βίας

4. Ανεπάρκεια στέγης: Άτομα που ζουν σε ακατάλληλα υποστατικά στέγαση, μη-

συμβατικές κατοικίες π.χ. σε τροχόσπιτα χωρίς επαρκή πρόσβαση σε παροχές κοινής 

ωφελείας, όπως το νερό, ηλεκτρική ενέργεια κ.α. 

19 Διαμένετε σε αγροτική περιοχή;

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ                                                                                   Οι 

συμμετέχοντες που διαμένουν στις περιοχές που αναφέρονται στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Ε 

πιο κάτω:                                                                                                                                                                           

Α. Ως Αστικές Περιοχές θεωρούνται οι περιοχές που καλύπτονται από τα Τοπικά Σχέδια 

των πόλεων:

 - Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσίας, Αγ. Δομετίου, Έγκωμης, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, 

Λακατάμειας, Λατσιών, ΚΑΙ Κοινότητες Γερίου και Συνοικισμός Ανθούπολης)

- Λάρνακας (Δήμοι Λάρνακας, Αραδίππου και Κοινότητες Λιβάδια, Δρομολαξιά, 

Μενεού, ΚΑΙ Παραλιακή Ζώνη Ορόκλινης, Πύλας, ΚΑΙ Μέρος Καλού Χωριου)

- Λεμεσού (Δήμοι Λεμεσού, Μέσα Γειτονιάς, Αγ. Αθανασίου, Γερμασογειας, Κατω 

Πολεμιδιων ΚΑΙ Κοινοτητες Πανω Πολεμιδιων, Ύψωνα ΚΑΙ Παραλιακή Ζώνη 

Μουτταγιάκας, Αγ. Τύχωνα, Παρεκκλησιάς, Μοναγρουλλίου, Μονής, Πύργου ΚΑΙ Μέρος 

Τσερκέζων)

- Πάφου (Δήμοι Παφου, Γεροσκηπου ΚΑΙ Κοινοτητες Κονιών, Αγ. Μαρινουδας, Κολώνης, 

Αχέλειας, Χλώρακας, Λέμπας, Έμπας, Τρεμιθούσας, Μέσα Χωριού, Μεσόγης, Τάλας, 

Κισσόνεργας ΚΑΙ Μέρος Τίμης, Αγ. Βαρβαρας, Μαραθουντας, Κοίλης, Δημου Πεγειας)                                                                                                                                                                                     

Β.  Ως Δευτερευουσες Αστικές Περιοχές (περιοχές που έχουν δεχθεί έντονες πιέσεις για 

ανάπτυξη) θεωρούνται οι περιοχές που καλύπτονται από τα Τοπικά Σχέδια των:

- Παραλιμνίου

- Πόλεως Χρυσοχούς 

- Νότιας Λευκωσίας                                                                                                                                                               

Γ. Ως Περιαστικές είναι οι περιοχές που καλύπτονται από τα Τοπικά Σχέδια των:

- Αγ. Νάπας

- Τσερίου

- Δερύνειας 

Δ. Ως Αγροτικές περιοχές για τις οποίες έχει εκπονηθεί Τοπικό Σχέδιο:

- Αθηένου

- Λεύκαρα

E. Ως Άλλες Αγροτικές Περιοχές θεωρούνται:

- Οι υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου.

17 Ανήκετε στη κατηγορία «μειονεκτούντα άτομα»;

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ                                                                                                                                                                          

Άλλα μειονεκτούντα άτομα: Ο όρος “Άλλα μειονεκτήματα” αναφέρεται σε οποιαδήποτε 

μειονεκτήματα τα οποία δεν αναφέρονται ή δεν καλύπτονται από τους προηγούμενους 

δείκτες. Ο δείκτης αυτός αναφέρεται σε όλα τα είδη των μειονεκτούντων 

συμμετεχόντων, όπως οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, 

ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, αναλφάβητοι, αποφυλακισθέντες, άτομα 

που βρίσκονται υπό την νομική φροντίδα της ΔΥΚΕ, αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας 

προσώπων, πρόσφυγες, δυσπραγούντες (λήπτες ΕΕΕ), άστεγοι, άτομα τα οποία 

επηρεάζονται από αποκλεισμό στέγασης, χήρος/α με παιδιά, διαζευγμένος/η με 

παιδιά, μονογονείς, τοξικομανείς, απεξαρτημένοι. 

Ένα παράδειγμα για τον τύπο ενός συμμετέχων ο οποίος μπορεί να ενταχθεί στην 

κατηγορία αυτή, είναι συμμετέχων με επίπεδο ISCED 0 (δεν έχει ολοκληρωθεί με 

επιτυχία το επίπεδο ISCED 1) και ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας από αυτή στην 

οποία ολοκληρώνεται η απόκτηση γνώσης σε επίπεδο ISCED 1, που σημαίνει 

συμμετέχοντες συνήθως πέρα από την ηλικία 10 έως 12. 

Άλλα παραδείγματα είναι η κατηγορία αποφυλακισθέντων, τοξικομανών κλπ.

Άστεγοι, άτομα τα οποία επηρεάζονται από αποκλεισμό στέγασης και άτομα από 

αγροτικές περιοχές, πρέπει πάντα να αναφέρονται στο πλαίσιο αυτού του δείκτη, εάν 

και εφόσον η κατάσταση τους, τους επηρεάζει αρνητικά βάζοντας τους σε μειονεκτική 

θέση.

Τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με το φύλο, την κατάσταση της απασχόλησης, όπως 

μακροχρόνια ανεργία, την ηλικία ή το εκπαιδευτικό επίπεδο, καλύπτονται από τους 

κοινούς δείκτες και δεν θα πρέπει να συνυπολογισθούν στο πλαίσιο αυτού του δείκτη.

18
Είστε άστεγος/η ή έχετε αποκλειστεί από τη 

στέγαση;
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Ημ/νία Έναρξης Συμμετοχής στο Έργο1:

Α/Α Ερώτηση Επεξήγηση

ηη/μμ/εεεε

Απάντηση

ΟΧΙ

Δ/Α

Κατά περίπτωση πρόσθετες ερωτήσεις (για τους ειδικούς δείκτες εκροών συγκεκριμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων)

Α/Α Ερώτηση Επεξήγηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Επ.Πρ. 8.2 - ΕΚΤ)

Συμπληρώνετε ΝΑΙ μόνο αν απάντηση στην ερώτηση Νο 1 είναι ΝΑΙ και είστε 15-29 

ετών.

Απαιτείται ακριβής υπολογισμός της ηλικίας με βάση την ημερομηνία γέννησης και την 

ημερομηνία έναρξης συμμετοχής στο έργο.Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία γέννησης 

εντός ατόμου είναι 10/10/1991 και η ημερομηνία έναρξης του εν λόγω προγράμματος 

είναι 10/10/2016 η ηλικία του είναι ίση με 25 ετών και όχικάτω των 25 ετών.  Επομένως 

εάν το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα 15-24 και η έναρξη του είναι 10/10/2016, οι 

δικαιούχοι με βάση των ηλικιών είναι όσοι έχουν γεννηθεί από 11/10/1991 (είναι 

ακόμα 24 ετών και γίνοται 25 την επόμενημέρα) μέχρι 10/10/2001 περιλαμβανομένης 

(όσοι γεννήθηκαν μετά τις 10/10/2001 είναι μικρότεροι των 15 ετών)

20 Είστε άνεργος/η 15-29 ετών; 

Απάντηση

19 Διαμένετε σε αγροτική περιοχή;

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ                                                                                   Οι 

συμμετέχοντες που διαμένουν στις περιοχές που αναφέρονται στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Ε 

πιο κάτω:                                                                                                                                                                           

Α. Ως Αστικές Περιοχές θεωρούνται οι περιοχές που καλύπτονται από τα Τοπικά Σχέδια 

των πόλεων:

 - Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσίας, Αγ. Δομετίου, Έγκωμης, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, 

Λακατάμειας, Λατσιών, ΚΑΙ Κοινότητες Γερίου και Συνοικισμός Ανθούπολης)

- Λάρνακας (Δήμοι Λάρνακας, Αραδίππου και Κοινότητες Λιβάδια, Δρομολαξιά, 

Μενεού, ΚΑΙ Παραλιακή Ζώνη Ορόκλινης, Πύλας, ΚΑΙ Μέρος Καλού Χωριου)

- Λεμεσού (Δήμοι Λεμεσού, Μέσα Γειτονιάς, Αγ. Αθανασίου, Γερμασογειας, Κατω 

Πολεμιδιων ΚΑΙ Κοινοτητες Πανω Πολεμιδιων, Ύψωνα ΚΑΙ Παραλιακή Ζώνη 

Μουτταγιάκας, Αγ. Τύχωνα, Παρεκκλησιάς, Μοναγρουλλίου, Μονής, Πύργου ΚΑΙ Μέρος 

Τσερκέζων)

- Πάφου (Δήμοι Παφου, Γεροσκηπου ΚΑΙ Κοινοτητες Κονιών, Αγ. Μαρινουδας, Κολώνης, 

Αχέλειας, Χλώρακας, Λέμπας, Έμπας, Τρεμιθούσας, Μέσα Χωριού, Μεσόγης, Τάλας, 

Κισσόνεργας ΚΑΙ Μέρος Τίμης, Αγ. Βαρβαρας, Μαραθουντας, Κοίλης, Δημου Πεγειας)                                                                                                                                                                                     

Β.  Ως Δευτερευουσες Αστικές Περιοχές (περιοχές που έχουν δεχθεί έντονες πιέσεις για 

ανάπτυξη) θεωρούνται οι περιοχές που καλύπτονται από τα Τοπικά Σχέδια των:

- Παραλιμνίου

- Πόλεως Χρυσοχούς 

- Νότιας Λευκωσίας                                                                                                                                                               

Γ. Ως Περιαστικές είναι οι περιοχές που καλύπτονται από τα Τοπικά Σχέδια των:

- Αγ. Νάπας

- Τσερίου

- Δερύνειας 

Δ. Ως Αγροτικές περιοχές για τις οποίες έχει εκπονηθεί Τοπικό Σχέδιο:

- Αθηένου

- Λεύκαρα

E. Ως Άλλες Αγροτικές Περιοχές θεωρούνται:

- Οι υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου.

1. Σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις αποτυπώνεται η κατάσταση του ωφελούμενου κατά την ημερομηνία έναρξης της συμμετοχής του στο έργο.

2. Οι Ερωτήσεις 15-19 αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και η απάντηση τους είναι προεραιτική. Σε περίπτωση όπου δεν επιθυμείτε να απαντήσετε στις επιλογές ΝΑΙ/ ΟΧΙ θα 

πρέπει να συμπληρώνετε την Επιλογή Δ/Α (Δεν Απαντώ).

Σημειώσεις:

3. Τα στοιχεία αποθηκεύονται σε ειδική βάση δεδομένων για στατιστικές αναφορές και εκθέσεις. Σημειώνεται ότι, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προστατεύεται 

από Νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και διέπεται από τις πρόνοιες της Οδηγίας 95/46. 
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