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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 
άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα  Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, 

Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

*ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   

*ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:   

*ΑΦΜ    -    Δ.Ο.Υ.:   

*ΑΜΚΑ:   

*ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΦΚΑ:   

*Α/Α Αίτησης στο Portal της    

  Δ.ΥΠ.Α  

*ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:   

*ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
 

*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : 
□ Δημοτικό □ Γυμνάσιο  □ Λύκειο  □ ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ   □ ΟΑΕΔ     □ ΙΕΚ     

□ΤΕΙ    □ ΑΕΙ    □ Μεταπτυχιακό       □ Διδακτορικό 

*ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΚ, οδός, αριθμός, 
πόλη):   

*ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ / 

KINHTO:   

*ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:  

*ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

*ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

*ΙΒΑΝ (πρώτος δικαιούχος): GR 

*E-MAIL: 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

*ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

*ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:  

*ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% 

ΚΑΙ ΑΝΩ : ΝΑΙ                                            ΟΧΙ      

*ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 
 

*Τα απαιτούμενα πεδία είναι υποχρεωτικά 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1. Αίτηση Συμμετοχής (Επισυνάπτεται) 
2. Αντίγραφο ταυτότητας 

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών  
4. Αντίγραφο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος/η δικαιούχος) 
5. Αντίγραφο υποβολής αίτησης στο portal της Δ.ΥΠ.Α με αναγραφόμενο τον αριθμό αίτησης 

6. Αντίγραφο πτυχίου πληροφορικής (εάν υπάρχει) 
7. Αποδεικτικό ποσοστού αναπηρίας εάν υπάρχει 
 

• Επιθυμείτε να ενημερώνεστε για μελλοντικές δράσεις και προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Καινοτομία:          □ ΝΑΙ □  ΟΧΙ 
 

• Επιθυμείτε να ενημερώνεστε για μελλοντικές εκδηλώσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Καινοτομία στις 
οποίες μπορείτε να συμμετέχετε:             □ ΝΑΙ □  ΟΧΙ 

 

• Με ποιον τρόπο επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας :              
□ SMS   □  E-MAIL   □  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ  

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι: 
1. Τα αναγραφόμενα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή  
2. Είμαι ενήμερος/η ότι τα στοιχεία που έχω δηλώσει στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν από το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποκλειστικά και μόνο 

για την ενημέρωσή μου για μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης, για την υλοποίηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης του εν λόγω προγράμματος 

και θα τηρηθούν στα αρχεία του για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από τη νομοθεσία.  
3. Παρέχω ρητώς τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικών κατηγοριών δεδομένων που 

αναφέρονται ή και συνοδεύουν την παρούσα αίτηση από το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ που εδρεύει επί της οδού Σωκράτους 111, ΤΚ 41336 και 
εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο είναι υπεύθυνο επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679).  

4. Ενημερώθηκα πλήρως ότι η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος προστασίας όπως είναι η απόδειξη της ύπαρξης ή της μη ύπαρξης αστικής ή ποινικής του ευθύνης ή/και η διασφάλιση καλής οργάνωσης 
των λειτουργιών του. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής μου στο ΚΔΒΜ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ καθώς και για τη σύναψη μελλοντικής σύμβασης μεταξύ μας και ενδέχεται για τους σκοπούς αυτούς να κοινοποιηθούν σε Δημόσιες 
Υπηρεσίες, συνεργάτες. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για διάστημα είκοσι ετών. Η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται μεταξύ άλλων στα 
άρθρα 6§1α , 6§1β , 6§1στ και 9§2α του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.  

5. Έλαβα ότι η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη κατά το προσυμβατικό στάδιο και ότι αν δεν τα παρέχω η σύμβαση εν τέλει δεν θα καταρτιστεί και 
δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για την αίτηση εγγραφής μου στο ΚΔΒΜ.  

6. Έλαβα γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την άσκηση των δικαιωμάτων μου ως υποκειμένου: δικαίωμα 
πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία 
καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Σωκράτους 111, ΛΑΡΙΣΑ 
41336, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@kainotomia.com.gr .  

7. Έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ/νση: 
Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστότοπου: www.dpa.gr  

**Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον την αποστολή sms παρακαλούμε πολύ στείλτε μας email με την ένδειξη: unsubscribe sms στη διεύθυνση 
info@kainotomia.com.gr 

 

 

Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή:  
 

 

 

 

Τόπος / Ημερομηνία: 

……………., ……./……/2023 
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