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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ/Α 
 

 

 

 
 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΣΕΣΡΑΠΟΛΙ 
 

Θ Πράξθ «Σοπικά χζδια για τθν Απαςχόλθςθ προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ τθσ 
τοπικισ αγοράσ εργαςίασ των Διμων Μαρακϊνοσ, Ραφινασ - Πικερμίου, 
Ωρωποφ, Διονφςου» εντάςςεται ςτθν δράςθ 7: «Σοπικά χζδια για τθν 
Απαςχόλθςθ Προςαρμοςμζνα ςτισ Ανάγκεσ των Σοπικϊν Αγορϊν Εργαςίασ» τθσ 
κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 1: «Ενεργθτικζσ Πολιτικζσ Απαςχόλθςθσ» του Θεματικοφ 
Άξονα Προτεραιότθτασ 3: «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ», και 
ειδικότερα ςτθ «Διευκόλυνςθ τθσ Απαςχόλθςθσ  ςτισ 3 Περιφζρειεσ ταδιακισ 
Εξόδου» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
2007-2013», το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο 
(ΕΚΣ).  

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
Τποψθφίου/ασ 

 

Τπογραφι  

Ημερομθνία   

  

Αναπτυξιακι φμπραξθ ΣΕΣΡΑΠΟΛΙ - Πολιτικι Απορριτου 

 

Η Αναπτυξιακι φμπραξθ ΣΕΣΡΑΠΟΛΙ ςζβεται τα προςωπικά ςασ δεδομζνα και ςασ εγγυάται ότι καταβάλει κάκε 

εφλογθ προςπάκεια για τθν προςταςία και τθ μθ δθμοςιοποίθςι τουσ. Όλα τα ςυγκεντρωκζντα δεδομζνα, όπωσ οι 

πλθροφορίεσ τθσ αίτθςθσ, τα αποτελζςματα των τεςτ ενδιαφερόντων/ προςωπικότθτασ και δεξιοτιτων των 

υποψθφίων, οι βακμοί τθσ ςυνζντευξθσ κ.λπ. είναι εμπιςτευτικά, δεν δθμοςιοποιοφνται και ειςάγονται ςε 

θλεκτρονικζσ βάςεισ, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ μαηικι επεξεργαςία τουσ.  

Οι πλθροφορίεσ που περιζχει θ Αίτθςθ υμμετοχισ Τποψθφίου δε δθμοςιοποιοφνται και πρόςβαςθ ςε αυτζσ 
ζχουν μόνο πρόςωπα που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία επιλογισ των ωφελοφμενων και ελζγχου και αξιολόγθςθσ 
τθσ υλοποιοφμενθσ Πράξθσ. 

 
Ελλιπισ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ δε γίνεται αποδεκτι. 

 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Α.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ:  
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ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟ 
(ςυμπλθρϊνεται από τον υποψιφιο/α καταρτιηόμενο/θ) 

 

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 

1. ΕΠΩΝΤΜΟ : ............................................... , ΟΝΟΜΑ : ..........................................................  

2. ΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ: ................................. , ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ : ............................................  

3. ΕΠΩΝΤΜΟ ΜΘΣΕΡΑ:…………………………… , ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΕΡΑ:……………………………………….. 

4. Δ/ΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  

ΟΔΟ : ................................................... , ΑΡΙΘΜΟ : ........... , ΔΘΜΟ : ..................................  

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ : ........................................... , Σ.Κ. .............................  

ΣΘΛΕΦΩΝΟ : .................................... ΚΙΝΘΣΟ: .................................. ,  

EMAIL ..........................................................................  

5. ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΘ :   θμερομθνία ...... / μινασ ....... /ζτοσ .............  

6. ΦΤΛΟ : ΑΝΔΡΑ       ΓΤΝΑΙΚΑ  

7. ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ ι ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ : ...................................  

8.  Α.Φ.Μ : ................................ , ΔΟΤ : ...........................................................  

9.  ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ ΙΚΑ (ΑΜΑ) : .............................................  

10. ΑΡΙΘΜΟ ΜΘΣΡΩΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΘ (ΑΜΚΑ): ............................................. 

11.  ΕΚΠΛΘΡΩΘ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΣΡΕ) : 

ΝΑΙ     ΟΧΙ     ΝΟΜΙΜΘ ΑΠΑΛΛΑΓΘ  

12.  ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ : ........................................................... 

13.  ΕΘΝΙΚΟΣΘΣΑ : ............................................................ 

14. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ :  

ΑΓΑΜΟ/Θ     ΕΓΓΑΜΟ/Θ      ΔΙΑΗΕΤΓΜΕΝΟ/Θ       ΕΝ ΔΙΑΣΑΕΙ       ΧΘΡΟ/Α     

ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ : .............. 

ΘΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΘΘ ΠΑΙΔΙΩΝ :1ο……….......... 2ο…………….… 3ο………..……. 4ο………………  
 

15. Αν υπάρχουν εξαρτϊμενα, μθ αυτοεξυπθρετοφμενα και μθ οικονομικά ενεργά μζλθ ςτθν 

οικογζνεια ςασ, παρακαλοφμε ςθμειϊςτε τον αρικμό: ......................... 
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16. ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΘΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΕΙΟΔΘΜΑ ι  ΕΙΟΔΘΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Οικονομικό ζτοσ 2013): 

 0 - 3.500€:     3.501- 6.591€:     6.592 – 12.500€:   12.501€ και άνω:  

17. ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ 

 ΑΝΕΡΓΟ            
(Εγγεγραμμζνοσ είτε ςτο Μθτρϊο του ΟΑΕΔ είτε ςε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ)              
              

 ΝΕΟ ΕΠΙΣΘΜΟΝΑ                                                                      
- Με ειδικότθτα    _______________________________ 

 
    ΕΦΟΟΝ ΕΙΣΕ ΑΝΕΡΓΟ:     
    ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΣΑ ΑΝΕΡΓΙΑ:______________________________________ 

    ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΘ ΚΑΡΣΑ ΑΝΕΡΓΙΑ : θμζρα ....... / μινασ ......... /ζτοσ ...............  

    ΜΘΝΕ ΑΝΕΡΓΙΑ  (από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ κάρτασ ανεργίασ) :……………. 

 

Β. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑ:  

18. Εάν ανικετε ςε μια από τισ παρακάτω ομάδεσ παρακαλϊ ςθμειϊςτε με Χ  

 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (πρζπει να υπάρχει ικανότθτα για εργαςία  
    Με ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 50%) 
 
ΜΕΣΑΝΑΣΕ, ΠΑΛΛΙΝΟΣΟΤΝΣΕ, ΠΡΟΦΤΓΕ                   
 
 

ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

(Δθλαδι να ζχετε τθν ευκφνθ τθσ ανατροφισ για ζνα τουλάχιςτον ανιλικο παιδί) 

 

 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΣΩΝ 45 ΕΣΩΝ 
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Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

19. υμπλθρϊςτε τισ παρακάτω κατθγορίεσ με ζνα Χ ςτο αντίςτοιχο τετράγωνο. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ ΜΟΝΟ: 

Απαιτικθκε  αναγνϊριςθ Πτυχίου ι Μεταπτυχιακοφ τίτλου από το ΔΟΑΣΑΠ; ΝΑΙ       ΟΧΙ      

 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ:   
Ζτοσ αποφοίτθςθσ: 

 

Εάν δεν ζχετε τελειϊςει το  δθμοτικό γνωρίηετε ανάγνωςθ/γραφι ;  
ΝΑΙ       ΟΧΙ     ΛΙΓΟ  

ΓΤΜΝΑΙΟ:  
 Ζτοσ αποφοίτθςθσ: 

 

ΛΤΚΕΙΟ:  
Κατεφκυνςθ :……………………………. Ζτοσ αποφοίτθςθσ: 

 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΕΙΔΙΚΘ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΡΣΙΘ 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 

 

Κατεφκυνςθ :……………………………. Ζτοσ αποφοίτθςθσ: 

 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 

ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ 

ΠΟΤΔΩΝ 

 

Ειδικότθτα :………………………………. Ζτοσ αποφοίτθςθσ: 

 

Ι.Ε.Κ. 

(ΔΘΜΟΙΟ/ΙΔΙΩΣΙΚΟ) 

 
Ειδικότθτα:………………………………. Ζτοσ αποφοίτθςθσ: 

 

Σ.Ε.Ι.  
χολι:………………………………………. Ζτοσ αποφοίτθςθσ: 

 

Α.Ε.Ι.  
χολι:………………………………………. Ζτοσ αποφοίτθςθσ: 

 

Μεταπτυχιακό  Ειδικότθτα & Σμιμα 
.……………….............................…….. 

Ζτοσ αποφοίτθςθσ: 
 

Διδακτορικό  Ειδικότθτα & Σμιμα: 
………….……………………………………… 

Ζτοσ αποφοίτθςθσ: 
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20. Γνϊςθ Ξζνων Γλωςςϊν; 

ΝΑΙ       ΟΧΙ      

Εάν ΝΑΙ ςυμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα 

ΞΕΝΘ ΓΛΩΑ ΠΣΤΧΙΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΜΕΣΡΙΟ ΧΑΜΗΛΟ 

     

     

     

 

21. Γνϊςθ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι; 

ΝΑΙ       ΟΧΙ      

Εάν ΝΑΙ ςυμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα 

 ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΜΕΣΡΙΟ ΧΑΜΗΛΟ 

Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
Πλθροφορικισ 

    

Χριςθ Θ/Τ - Διαχείριςθ 
αρχείων (Windows)  

    

Επεξεργαςία κειμζνου (MS 
Word)  

    

Λογιςτικά Φφλλα (MS 
Excel)  

    

Βάςεισ Δεδομζνων (MS 
Access)  

    

Παρουςιάςεισ (MS Power 
Point)  

    

Διαχείριςθ Πλθροφοριϊν 
& Επικοινωνίεσ (MS 
Internet Explorer & 
Outlook Express)  
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Δ. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

22. Ζχετε εργαςτεί ςτο παρελκόν;  ΝΑΙ     ΟΧΙ  

Αν ΝΑΙ, ςθμειϊςτε όλεσ τισ κζςεισ εργαςίασ που ζχετε απαςχολθκεί ( και τθν άτυπθ 

απαςχόλθςθ) ξεκινϊντασ από τθν πιο πρόςφατθ 

Ειδικότθτα/κζςθ 

εργαςίασ 

Επιχείρθςθ 

(αναφζρατε 

δραςτθριότθτα) 

Χρονικι Περίοδοσ Λόγοσ διακοπισ 

  
Από : Μινασ …….Ζτοσ:……… 

‘Εωσ: Μινασ …….Ζτοσ:……… 
 

  

Από : Μινασ …….Ζτοσ:……… 

‘Εωσ: Μινασ …….Ζτοσ:……… 
 

  

Από : Μινασ …….Ζτοσ:……… 

‘Εωσ: Μινασ …….Ζτοσ:……… 
 

  

Από : Μινασ …….Ζτοσ:……… 

‘Εωσ: Μινασ …….Ζτοσ:……… 
 

  Από : Μινασ …….Ζτοσ:……… 

‘Εωσ: Μινασ …….Ζτοσ:……… 

 

  Από : Μινασ …….Ζτοσ:……… 

‘Εωσ: Μινασ …….Ζτοσ:……… 
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 Με ποια μορφι εργαςίασ κα επικυμοφςατε να απαςχολθκείτε μζςα από τθν 

ςυμμετοχι ςασ ςτθν παροφςα Πράξθ  (δθλϊςτε με 1,2,3 τθ ςειρά 

προτίμθςθσ); 

o φςταςθ Νζασ Ατομικισ Επιχείρθςθσ   

o φςταςθ Κοινωνικισ υνεταιριςτικισ Επιχείρθςθσ   

o Απαςχόλθςθ ςε υφιςτάμενθ επιχείρθςθ τθσ περιοχισ  

 Ποιουσ κεωρείτε λόγουσ τθσ προςωπικισ ςασ ανεργίασ αυτι τθ περίοδο 

(ςθμειϊςτε πλζον τθσ μίασ απάντθςθσ ςε όςα από τα παρακάτω ταιριάηουν 

ςτθν περίπτωςθ ςασ – (δθλϊςτε με 1,2,3 τθ ςειρά ςπουδαιότθτασ ). 

o Επικυμία να αςχολθκϊ ςτθν ειδικότθτα μου    

o Ελλιπισ κατάρτιςθ/μόρφωςθ  

o Ελλιπισ προχπθρεςία  

o Τψθλόσ ανταγωνιςμόσ ςτθν ειδικότθτά μου  

o Απαιτιςεισ εργοδοτϊν για ειδικζσ γνϊςεισ  

o Φροντίδα παιδιϊν  

o Κλείςιμο επιχείρθςθσ  

o Μθ ανανζωςθ ςφμβαςθσ  

o Μείωςθ προςωπικοφ τθσ εταιρίασ  

o Προβλιματα υγείασ  

o Εποχικότθτα Εργαςίασ  

o Προκαταλιψεισ/διακρίςεισ εργοδοτϊν (π.χ. λόγω πολιτιςμικισ 

ιδιαιτερότθτασ, λόγω φφλου-ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ κ.λ.π.) 
 

o Άλλο (αναφζρατε): 
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 Θμερομθνία ζναρξθσ επιτθδεφματοσ :  ___/___/___ 

 Νομικι Μορφι Επιχείρθςθσ:  

 Παρακαλϊ ςθμειϊςτε το δθλωκζν ειςόδθμά ςασ 

κατά το ζτοσ τθσ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ:  
_______________€ 

 Θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ ταυτίηεται με τθ οικία ςασ;  ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Διατθροφςατε άλλθ επιχείρθςθ κατά το παρελκόν;   ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Εάν ΝΑΙ, ςθμειϊςτε τθν θμερομθνία ζναρξθσ 

επιτθδεφματοσ   
___/___/___ 

 Εάν ΝΑΙ, ςθμειϊςτε Νομικι Μορφι τθσ 

Επιχείρθςθσ:_ 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :  

ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ: 

1. υμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ αίτθςθ ςυμμετοχισ  

2. Επικυρωμζνο αντίγραφο διπλισ όψεωσ Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Σαυτότθτασ 
Παλιννοςτοφντοσ, ι Άδειασ Παραμονισ ςε ιςχφ ι λοιποφ εγγράφου αναγνϊριςθσ προςφυγικισ 
ιδιότθτασ 

3. Ζγγραφο πιςτοποίθςθσ του τόπου διαμονισ ι Τπεφκυνθ διλωςθ μόνιμθσ κατοικίασ 
επικυρωμζνθ από Δθμόςια Αρχι.  

4. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ  

5. Εκκακαριςτικό Οικονομικοφ Ζτουσ 2013. 

τθν περίπτωςθ που ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ δεν υποβάλλει φορολογικι διλωςθ λόγω χαμθλοφ 
ειςοδιματοσ κα πρζπει να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ ότι νομίμωσ δεν υποβάλλει 
φορολογικι διλωςθ. 

6. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 ςχετικά με τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των προςωπικϊν 
δεδομζνων από τθν Αναπτυξιακι φμπραξθ κακϊσ και ότι ο/θ ωφελοφμενοσ/θ δεν ςυμμετζχει 
τθν ίδια περίοδο ςε άλλο ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα (παρζχεται ςτα γραφεία των 2 
φορζων). 

7. Αντίγραφο απόφαςθσ αρμοδίου οργάνου ΙΚΑ με τθν οποία να πιςτοποιείται ποςοςτό αναπθρίασ 
50% και πάνω (εφόςον απαιτείται). 

8. Αντίγραφα νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για όςουσ δθλϊνουν μονογονεϊκι οικογενειακι 
κατάςταςθ (εφόςον απαιτείται). 

9. Αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ: ξζνθσ γλϊςςασ, χριςθσ Τπολογιςτϊν (εφόςον υπάρχουν). 



          Σοπικά χζδια για τθν Απαςχόλθςθ προςαρμοςμζνα  
ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ  

των Διμων Μαρακϊνοσ, Ραφινασ - Πικερμίου, Ωρωποφ Διονφςου  

Λεωφ. Κθφιςίασ 166, Μαροφςι, ΣΚ. 15124 ● Σ: 210 6144363, F: 210-6144367 ● Email: info@optimumvalue.gr ● Πλθροφορίεσ Θ. Καραγιάννθσ 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΤ 

 Επικυρωμζνο αντίγραφο διπλισ όψεωσ τθσ κάρτασ ανεργίασ ΟΑΕΔ 

(Σελευταία κάρτα ςε ιςχφ ςτθν οποία φαίνεται θ θμερομθνία εγγραφισ του ανζργου και 
επόμενθσ ανανζωςθσ). 

 Πρόςφατθ βεβαίωςθ χρόνου ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ που να πιςτοποιεί τουσ μινεσ ανεργίασ 
του/τθσ ενδιαφερόμενου/νθσ. 

 Βεβαίωςθ από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτϊν είναι εγγεγραμμζνοσ ςε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτόσ 
μθτρϊου ανεργίασ (εφόςον απαιτείται). 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ, ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΤ Ή ΙΑΣΡΟΤ  

 Επικυρωμζνα αντίγραφα Σίτλων πουδϊν (Πτυχίο, μεταπτυχιακό πτυχίου κ.ά) όπου κα φαίνεται 
θ θμερομθνία κτιςθσ ι απόκτθςθσ τθσ ειδικότθτασ 

 Επικυρωμζνα αντίγραφα αναγνϊριςθσ  τίτλου/ων από το ΔΟΑΣΑΠ, εφόςον πρόκειται για 
τίτλο/ουσ εξωτερικοφ 

 Επικυρωμζνο αντίγραφο ζναρξθσ επιτθδεφματοσ (ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.) υποχρεωτικά από τθν 
02.01. 2011 και μετά. 

 Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ για το οικονομικό ζτοσ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 

 Πιςτοποιθτικό Σφπου Α περί εκπλιρωςθσ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι ζγγραφο νόμιμθσ 
απαλλαγισ ςτράτευςθσ (για τουσ άνδρεσ υποψιφιουσ). 

 Βεβαίωςθ μεταβολισ εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. για όςουσ δφνανται να ενταχκοφν ςτο 
πρόγραμμα και ζχουν προβεί ςε ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν 01/01/2010 και μετά, 
δθλϊνοντασ ωσ ζδρα τθν οικία τουσ και ζχουν προβεί ςε μεταβολι τθσ ζδρασ από τθν 
02/01/2011 και μετά.  

 Τπεφκυνθ διλωςθ με κεϊρθςθ από τθν ΔΟΤ ςτθν οποία ανικετε ότι δεν ζχετε ιδρφςει τισ 
κάτωκι μορφζσ εταιρειϊν: 1. Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Α.Ε.) 2 Αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ 
και δεν είχατε άλλθ επιχείρθςθ πριν από τθν ζναρξθ επιτθδεφματοσ ςτθ Δ.Ο.Τ. (να αναγράφεται 
και θ ΔΟΤ ςτθν οποία ανικετε) 

 Επικυρωμζνο αντίγραφο άδειασ ιατρικισ ειδικότθτασ *ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΣΡΟΤ] 

 Τπεφκυνθ διλωςθ με κεϊρθςθ από τθν ΔΟΤ ςτθν οποία ανικετε ότι αςκοφςατε ατομικό 
επάγγελμα ι ςυμμετείχατε ςε επιχείρθςθ ωσ ιατρόσ άνευ ειδικότθτασ πριν τθν ζναρξθ 
επιτθδεφματοσ, για χρόνο που δεν ξεπερνοφςε τουσ 12 μινεσ *ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΣΡΟΤ] 

 


