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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" 

 

Αίτηση ωφελούμενου  
 

για  συμμετοχή στην  Πράξη με τίτλο ««ΤΟΠΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»  » που υλοποιείται στα 

πλαίσια των  «Τοπικών σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

τοπικών αγορών εργασίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013» 

  
 

ΟΝΟΜΑ  

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  

 

ΦΥΛΟ                                            

 

ΑΝΔΡΑΣ                                             ΓΥΝΑΙΚΑ   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ……../……../…….. 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                             

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

  

 ΑΝΕΡΓΟΣ                                           

 

  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: - ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

 - ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ή ΚΠΑ) ΟΑΕΔ  

 - ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ                                                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

 

ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ                                                                           Τ.Κ. 

 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  

 

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

ΑΡ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΟΜΑΔΑΣ   

(Σημειώστε με Χ το τετραγωνίδιο που σας 

αφορά.) 

o Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του 
ΟΑΕ∆ 

 
 

o Νέοι επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, 
φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί), εφόσον 
πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται 
από την πρόσκληση 75/1796/21-03-2012 

 
 

o Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από 
γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 
3.000€ για το οικονοµικό έτος 2011, το δε πραγµατικό 
ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000€ 

 

 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 

 
1.  Συµπληρωµένη αίτηση συµµετοχής 
2.  Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3.  Κάρτα ανεργίας σε ισχύ 
4.  Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ 
5.  Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής 
6.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7.  Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους 
8.   Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σηµειώµατος οικονοµικού έτους 2011 
9.  Φωτοτυπία τίτλου σπουδών 

10.  Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν) 
11. Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης για την τήρηση και επεξεργασία των 
προσωπικών δεδοµένων των ωφελουµένων. 
       Οι δυνητικοί ωφελούµενοι της κατηγορίας Νέοι Επιστήµονες θα πρέπει να 
προσκοµίσουν επί πλέον: 

- Έναρξη Επαγγέλµατος και τυχών µεταβολές  
- Εκκαθαριστικό Οικονοµικού έτους  έναρξης δραστηριότητας 
- Υπεύθυνη δήλωση για µη ίδρυση; 

α. Ανώνυµης Εταιρείας 
β. Αστικής µη Κερδοσκοπικής εταιρείας 
γ.  Άλλης επιχείρησης πριν από την νέα έναρξη επιτηδεύµατος στη 
∆ΟΥ, εκτός της έναρξη δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η 
οποία δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τους δώδεκα(12) µήνες. 

                  -   Επί πλέον οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις    
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και αυτό να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση. 
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

� όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παραπάνω αίτηση είναι αληθή  

� τα φωτοτυπημένα συνοδευτικά έγγραφα ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα 

� γνωρίζω ότι μέρος των στοιχείων μου, τα οποία αναφέρονται στην 

παρούσα αίτηση, εκτός του ονόματός μου, θα χρησιμοποιηθούν με 

αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης και 

παρακολούθησης της Πράξης, καθώς και για τη συμπλήρωση του 

Πίνακα Παρακολούθησης Φυσικού αντικειμένου – Χαρακτηριστικά 

ωφελουμένων υποέργου (ΚΑΝ. 1828/06).   

 

Ο/Η αιτών/ούσα 

 

                                            (ονοματεπώνυμο) …………….……………………………………. 

                                                  (υπογραφή)    …………………………………………………………. 

                                            Ημερομηνία:  …………… /…………….. /…………………………  


