Aρικ. Πρωτ. : ……………
Ημερομθνία : ……………
(ςυμπλθρϊνεται από τθν Αναπτυξιακι φμπραξθ)

Αίτθςθ Τποψθφίου / Τποψθφίασ για ςυμμετοχι ςτθν Πράξθ :

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΙΩΙΜΗ
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ
ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ / ΤΠΟΨΗΦΙΑ
ΕΠΩΝΤΜΟ :
ΟΝΟΜΑ :
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ :

/

/

Άνδρασ
Γυναίκα
ΦΤΛΟ
Αρ. Δελτίου Σαυτότθτασ ι Αρ. Διαβατθρίου :

Αρ. Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) :
Τπθκοότθτα :

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
Πόλθ / Χωριό :
Οδόσ :

, Αρικμόσ :

, Σ.Κ. :
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ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ – ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
τακερό :

Κινθτό :

Άλλο τθλζφωνο επικοινωνίασ :
Διεφκυνςθ θλ. Σαχυδρομείου (e-mail) :

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Ζγγαμοσ
Άγαμοσ

Αρ. παιδιϊν

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΕΣΗΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΟΔΗΜΑ

€

2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ
(ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ τθσ πρόςκλθςθσ)

Άνεργοι νζοι & άνεργεσ νζεσ (22-40 ετϊν), απόφοιτοι &
απόφοιτεσ ΑΕΙ & ΣΕΙ, χωρίσ εργαςιακι εμπειρία
Άνεργοι νζοι & άνεργεσ νζεσ (ζωσ 40 ετϊν), απόφοιτοι &
απόφοιτεσ γυμναςίου ι λυκείου, με ι χωρίσ πρόςκετα
οριηόντια προςόντα, με ι χωρίσ εργαςιακι εμπειρία ςε
κζςεισ εργαςίασ που απαιτοφςαν χαμθλά προςόντα ι
χειρωνακτικι εργαςία
Άνεργοι νζοι & άνεργεσ νζεσ (ζωσ 40 ετϊν), απόφοιτοι &
απόφοιτεσ δθμόςιων ι ιδιωτικϊν μεταλυκειακϊν ςχολϊν
(ΕΠΑ, ΙΕΚ), με ι χωρίσ πρόςκετα οριηόντια προςόντα, με ι
χωρίσ εργαςιακι εμπειρία
Άνεργοι και άνεργεσ μζςθσ ι μεγάλθσ θλικίασ (40 ετϊν και
άνω), με ι χωρίσ τυπικά προςόντα, με ι χωρίσ πρόςκετα
οριηόντια προςόντα
Αγρότεσ και αγρότιςςεσ με χαμθλό ειςόδθμα (ςφμφωνα με
τθν πρόςκλθςθ)
Νζοι και νζεσ επιςτιμονεσ μζχρι 34 ετϊν (ςφμφωνα με τθν
πρόςκλθςθ)
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Επίπεδο εκπαίδευςθσ

θμειϊςτε
με (x)

Κατεφκυνςθ / χολι / Σμιμα

Ζτοσ κτιςθσ
πτυχίου

ΔΗΜΟΣΙΚΟ
(Αν δεν ζχετε
τελειώςει Δθμοτικό,
γνωρίηεται γραφι ανάγνωςθ;)

ΓΤΜΝΑΙΟ
ΛΤΚΕΙΟ
ΣΕΧΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ
Σ.Ε.Ε.
Ι.Ε.Κ.
Σ.Ε.Ι.
Α.Ε.Ι.
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ

ΛΟΙΠΕ ΓΝΩΕΙ :
Γνϊςθ Ξζνων Γλωςςϊν: ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΣΤΧΙΟ / ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Άριςτο - Πολφ καλό - Καλό

Αγγλικά
……………………
…………………..
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Γνϊςθ χειριςμοφ Η / Τ : ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Άριςτο - Πολφ καλό - Καλό

Word
Excel
Power Point
Access
Internet
e-mail

Παρακολοφκθςθ Προγραμμάτων Κατάρτιςθσ : ΝΑΙ
Αντικείμενο Κατάρτιςθσ

Φορζασ

ΟΧΙ

Διάρκεια

Ζτοσ

4. ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
Αντικείμενο
απαςχόλθςθσ

Επιχείρθςθ/δραςτθριότθτα

Διάρκεια
απαςχόλθςθσ
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Για ποιο λόγο υποβάλλετε τθν παροφςα αίτθςθ και τι αναμζνετε να
αποκομίςετε από το πρόγραμμα ;

5. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Επικυρωμζνο αντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι
διαβατθρίου
2. Εκκακαριςτικό εφορίασ του οικονομικοφ ζτουσ 2013 (ι του
πιο πρόςφατου οικονομικοφ ζτουσ)
3. Ζγγραφο

πιςτοποίθςθσ

διαμονισ

(βεβαίωςθ

μόνιμθσ

κατοικίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ για τον τόπο μόνιμθσ
κατοικίασ)
4. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ
5. Πιςτοποιθτικά

γνϊςθσ

και

εργαςιακισ

εμπειρίασ

(εκπαιδευτικό επίπεδο, γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, γνϊςθ
χειριςμοφ

Η/Τ,

παρακολοφκθςθ

προγραμμάτων

κατάρτιςθσ, προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία)
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ΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ :
 ΑΝΕΡΓΟΙ
Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον Ο.Α.Ε.Δ ι επικυρωμζνο
αντίγραφο τθσ κάρτασ ανεργίασ του Ο.Α.Ε.Δ.
 ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ
Επικυρωμζνο αντίγραφο ςπουδϊν και μεταπτυχιακοφ
τίτλου (αν υπάρχει)
Αντίγραφο Ζναρξθσ Επιτθδεφματοσ και Μεταβολισ Ζδρασ
(αν υπάρχει)
Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ςτρατολογίασ τφπου Α (για
άνδρεσ)
 ΑΓΡΟΣΕ
Βεβαίωςθ αςφάλιςθσ Ο.Γ.Α.

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρώςεισ που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλώνω υπεφκυνα ότι:
I. Όλα τα ςτοιχεία που αναφζρω ςτθν παραπάνω αίτθςθ είναι αλθκι
II. Τα φωτοτυπθμζνα ςυνοδευτικά ζγγραφα είναι ακριβι αντίγραφα των
πρωτότυπων
III. Επίςθσ, δθλώνω ότι ςυγκατατίκεμαι για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των
παραπάνω προςωπικών δεδομζνων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2472/1997
περί «Προςταςίασ του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα».

Ημερομθνία ………………………….

Ο/Η αιτών/οφςα

*υπογραφι+

*Ονοματεπώνυμο+
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