
 

 

 
 

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 

 ............................. 

[συμπληρώνεται από το φορέα] 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

σε πρόγραμμα κατάρτισης του έργου 

 «Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση» 

1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Δηλώστε κατά σειρά προτίμησης δύο (2) προγράμματα κατάρτισης που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε*:  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ………………………………………………………………………………………………………… 

* Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η συμμετοχή μόνο σε ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης.  

 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

1. ΕΠΩΝΥΜΟ: ....................................................  2. ΟΝΟΜΑ: ........................................................ 

3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ..........................................  4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ..... / ....... / .............  

5. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Οδός: ...............................................................  Αριθμός: .......   Τ.Κ. .............                               

Πόλη: ...................................   Περιφερειακή Ενότητα: ……………………………………….. 

6. ΤΗΛΕΦΩΝΑ: σταθερό: ..........................................  κινητό: ..........................................   

7. EMAIL: ............................................................. 8. Α.Δ.Τ ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ……………………………………. 

9. Ανήκετε σε Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα; ΝΑΙ    ΌΧΙ 

      Εάν ναι, παρακαλώ προσδιορίστε: ………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:  …………………………………………………………………………………………. 

2. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1
ης

 βαθμίδας    2ης
 βαθμίδας   3ης

 βαθμίδας    

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ:  …………………………………………………… 

 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ 

με Χ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ / ΣΧΟΛΗ /ΤΜΗΜΑ  
ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ    

ΓΥΜΝΑΣΙΟ    



 

 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

1. Έχετε παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης/ σεμινάριο σχετικό με τον χρηματοπιστωτικό τομέα; ΝΑΙ    ΌΧΙ 

2. Εάν ΝΑΙ, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΕ ΩΡΕΣ 

ΈΤΟΣ  

    

    

    

    

    

 

6. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα  τις προηγούμενες θέσεις εργασίας που έχετε απασχοληθεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα 

ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΦΟΡΕΑ 

ΈΤΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

(ΑΠΟ – ΕΩΣ) 

   

   

   

   

   
 

 

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παραπάνω αίτηση είναι αληθή.  

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».  

 Ημερομηνία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η αιτών/αιτούσα   

 Ονοματεπώνυμο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

[υπογραφή] 
 

 

ΛΥΚΕΙΟ     

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(ΕΠΑ.Λ, Ι.Ε.Κ., κλπ) 

   

Α.Ε.Ι./ Α.Τ.Ε.Ι.    

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (με αντικείμενο 
σχετικό με τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα) 

   

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (με αντικείμενο 
σχετικό με τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα) 

   


