
Actiris
ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Επώνυμο, Όνομα:  .........................................................................

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

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

Αριθμός Εθνικού Μητρώου:  ...................................................

Έχετε διερμηνέα;
Αν παρουσιαστείτε με αυτό το έγγραφο, 
μέσα σε μία προθεσμία 8 ημερολογιακών 
ημερών, η εγγραφή σας θα αρχίσει  
κατά την ημερομηνία που αναγράφεται 
παρακάτω.

Δεν έχετε διερμηνέα;
Σας κλείσαμε ένα ραντεβού με τον 

διερμηνέα μας την ............ /............ /............

στις  ........................ (ώρα)

στο υποκατάστημά μας τ ..............................................................

Παρακαλείστε να σεβαστείτε το προκαθορισμένο 
ραντεβού που σας έχουμε κλείσει.

Παρουσιαστήκατε σήμερα στην ACTIRIS, 
την  ............ /............ /............

?
?

Σφραγίδα

GREC
GRIEKS



As entrevistas no  Actiris
são  realizadas unicamente 
em francês ou neerlandês.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η  Actiris;

Καθοδηγώντας σας στην αγορά εργασίας έτσι ώστε να βρείτε μια ποιοτική εργασία.

Δεν κατέχετε  επαρκώς τα Γαλλικά
ή τα Ολλανδικά για να μπορέσετε να 
εγγραφείτε στην Actiris;

Έχετε διερμηνέα;
Προσοχή, ο προαναφερθείς πρέπει να είναι 
ενήλικας και να έχει μια καλή κατανόηση 
και προφορική έκφραση στα Γαλλικά ή στα 
Ολλανδικά.
Αυτό θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε  έναν 
όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο φάκελο.

Δεν έχετε διερμηνέα;
Για την εγγραφή και το ξεκίνημα της 
διαδικασίας καθοδήγησής σας από 
εμάς, μπορούμε να σας παρέχουμε έναν 
διερμηνέα στην γλώσσα σας.
Απευθυνθείτε στην υποδοχή του 
υποκαταστήματός σας για να κλείσετε ένα 
ραντεβού με έναν διερμηνέα.

?
?

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας κατά 
τη διάρκεια μιας συνέντευξης στην  
Actiris;
8Την ταυτότητά σας και/ή οποιοδήποτε 
επιπρόσθετο και απαραίτητο έγγραφο 
για την εγγραφή σας.
Παράδειγμα: άδεια εργασίας, 
παράρτημα 19 τρις (annexe 19Ter),...

8Οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά 
στις περιόδους των σπουδών σας, 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, της εργασίας. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Μην παραλείψετε να λάβετε το βίντεο 
που θα σας προταθεί στην γλώσσα 
σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
σας προκειμένου να μπορέσετε να  
αποκτήσετε  γενικές πληροφορίες για 
την Actiris, τις υπηρεσίες της όπως 
και συμβουλές για να ξεκινήσετε ή να 
συνεχίσετε την εκμάθηση μίας από τις 
δύο τοπικές γλώσσες.


