
 

 

«∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

∆ΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 

Αναπτυξιακή Σύµπραξη  

«∆ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των µεταναστών και των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and 

Disabled (µε διακριτικό τίτλο SolNet PID)» 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

«ΑΙΤΗΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)» (ΕΡ 1) 

ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

 

* Το παρόν φυλλάδιο απευθύνεται µόνο στο προσωπικό της αναπτυξιακής σύµπραξης 
που έχει την ευθύνη για τη συλλογή των αιτήσεων συµµετοχής σε 
προγράµµατα (όχι στους υποψήφιους ωφελούµενους).  

 

Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι οδηγίες αυτές δίνουν εξειδικευµένες συµβουλές που αφορούν το ερωτηµατολόγιο της αρχικής 

αξιολόγησης.  

Ο σκοπός αυτών των συµπληρωµατικών οδηγιών είναι:  

� να σας επιστήσουµε την προσοχή στον έλεγχο των ερωτηµατολογίων που παραλαµβάνετε από τους 

υποψήφιους ωφελούµενους.  

� να µάθετε τι οδηγίες πρέπει να δίνετε στους υποψηφίους κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

Είστε υπεύθυνοι: 

→ για τη βοήθεια συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων: καλείστε να εξηγήσετε το σκοπό της 

συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου και να λύσετε οποιεσδήποτε απορίες τυχόν υπάρξουν κατά τη 

διαδικασία συµπλήρωσης.  

→ για την υποστήριξη της διαδικασίας συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων: πρέπει να πείτε στους 

υποψηφίους ότι πρέπει να συµπληρώσουν σωστά το ερωτηµατολόγιο, γιατί επιβάλλεται για την επιλογή 

τους να υπάρχουν όλα τα απαιτούµενα από τη συγκεκριµένη αίτηση στοιχεία. Αν δεν συµπληρωθεί 

σωστά το εν λόγω ερωτηµατολόγιο, θα ακυρωθεί η υποψηφιότητα.  

→ για τον έλεγχο της σωστής συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. Ο έλεγχος αυτός έχει να κάνει:  

1. µε την πληρότητα της συµπλήρωσης: δεν πρέπει να παραδίδονται ερωτηµατολόγια µε αναπάντητες 

ερωτήσεις-πεδία,  



 

2. µε την ακρίβεια και σαφήνεια των απαντήσεων, 

 [∆εν πρέπει να παραλαµβάνετε ερωτηµατολόγιο το οποίο δε θα συµφωνεί µε τα παραπάνω.]  

→ για την παραλαβή τους από τους υποψηφίους.  

→ για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από το σύνολο των υποψηφίων.  

 

Το ερωτηµατολόγιο είναι πολύ απλό στη συµπλήρωσή του, καθώς δεν έχει πολλές ανοικτές ερωτήσεις. Ο 

χρόνος που απαιτεί κατά τη συµπλήρωσή του κυµαίνεται από 10 έως 15 λεπτά.  

 

Β΄  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Μην ξεχάσετε, πριν τυπώσετε το ερωτηµατολόγιο, να γράψετε τον τίτλο του προγράµµατος και 

τα στοιχεία της Αναπτυξιακής Σύµπραξης.  

2. Ποιος είναι προστατευόµενο µέλος:   

Προστατευόµενο µέλος θεωρείται αυτός που δε φροντίζει ο ίδιος τον εαυτό του οικονοµικά, αλλά 

συντηρείται από κάποιον άλλον (π.χ. σε µια οικογένεια που µένουν µαζί οι 2 γονείς, τα παιδιά και τα 

πεθερικά, τα προστατευόµενα µέλη είναι τα παιδιά και τα πεθερικά).  

3. Τι σηµαίνει ο κωδικός «0. ∆Α»; 

∆Α= ∆εν απαντώ. 

Ο ερωτώµενος έχει το δικαίωµα να µη θέλει να απαντήσει σε κάποια ερώτηση. Σε αυτήν την περίπτωση 

µπορεί να τσεκάρει ως απάντηση τον κωδικό 0 που αντιστοιχεί σε όλες τις ερωτήσεις µε το «∆εν 

απαντώ». Πρέπει οπωσδήποτε να τσεκάρει τον κωδικό αυτό στην περίπτωση που δεν απαντάει, για να 

φαίνεται ότι δεν ξέχασε να απαντήσει. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσετε την ελαχιστοποίηση εµφάνισης 

τέτοιων περιπτώσεων, επισηµαίνοντας στους υποψηφίους εκπαιδευόµενους ότι, στην περίπτωση που 

διαλέγουν αυτόν τον κωδικό, δυσκολεύουν τη συγκέντρωση όλων εκείνων των στοιχείων που θα 

παίξουν ρόλο στην επιλογή τους και ότι θα υπολογιστεί αρνητικά η εικόνα ενός τέτοιου ερωτηµατολογίου. 

4. Πολλαπλές απαντήσεις 

Σε όλες τις άλλες ερωτήσεις του ερωτηµατολόγιου πρέπει να δοθεί µία µόνο απάντηση. Εξαιρούνται οι 

ερωτήσεις 14, 16 και 18, όπου µπορούν να δοθούν περισσότερες απαντήσεις. 

5. Οδηγίες στην ερώτηση Νο 8 σχετικά µε το οικογενειακό εισόδηµα 

Πρέπει να εξηγήσετε στον ερωτώµενο: 1. ότι οι πληροφορίες όλου του ερωτηµατολογίου θα 

χρησιµοποιηθούν µόνο για την επιλογή από τα άτοµα της αναπτυξιακής σύµπραξης που θα 

συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και µόνο και είναι άκρως εµπιστευτικές, και 2. ότι, λέγοντας µηνιαίο 

οικογενειακό εισόδηµα, εννοούµε όλες τις πηγές που έχουν όλα τα µέλη της οικογένειας (µισθός, ενοίκια 

κ.λπ.).   

6. Οδηγίες στην ερώτηση σχετικά µε το επίπεδο σπουδών  

Σε αυτή την ερώτηση ο υποψήφιος εκπαιδευόµενος τσεκάρει το ανώτερο και µόνο επίπεδο σπουδών. 

Στην επόµενη ερώτηση καταγράφει όλες του τις σπουδές µε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται.  

 

Καλή επιτυχία  

 


