
              

           
 

 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 

 

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

της πράξης «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση 
των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση (Διαδημοτικό 
Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ)» με κωδικό ΟΠΣ 5063618 η οποία είναι 

ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 και 
εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 09 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

ΟΝΟΜΑ  

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Α.Μ.Κ.Α  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΔΗΜΟΣ  

ΠΟΛΗ/ ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ  

Τ.Κ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ή 
ΚΙΝΗΤΟ 

 

EMAIL  

 

 



              

           
 

 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 

 

Ομάδα 
Συμπληρώνετε το 
αντίστοιχο πεδίο 

που ανήκετε 

Μακροχρόνια Άνεργος/η  

Μακροχρόνια Άνεργος/η 45 ετών και άνω  

Νέος Άνεργος/η έως 29 ετών  

Άνεργος/η (χωρίς δελτίο ανεργίας) έως 29 ετών  

Μέλος Ευάλωτης Ομάδας: 

Άτομο που διαβιεί σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούμενο από φτώχεια 
(ΚΕΑ) 

 

Μέλος Ευάλωτης Ομάδας: Άτομα με Αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή 
νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες 
άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι. 

 

Πρώην κρατούμενος  

 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
 
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης τους να 
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (κατά περίπτωση): 
 

Δικαιολογητικά 

Συμπληρώνετε το 
αντίστοιχο πεδίο 

με τα 
δικαιολογητικά 

που 
προσκομίζετε 

Κάρτα Ανεργίας ή Υ.Δ. του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86 (μόνο για την 
περίπτωση που δεν υπάρχει κάρτα ανεργίας)  

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο Πιστοποιητικό 
Ταυτοπροσωπίας  



              

           
 

 
 

 

Βεβαιώσεις αντίστοιχων φορέων στην περίπτωση μέλους ευάλωτης 
ομάδας  

Άδεια Διαμονής (στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών)  

  

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ: 

Η ένωση εταιρειών με την επωνυμία «MASTER A.E. – Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» επεξεργάζεται τα ως 

άνω προσωπικά σας δεδομένα, ως ανάδοχος της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 25538/12-7-2021 

διακηρύξεως του δήμου Πετρούπολης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» και κατ’ επέκταση ως εκτελούσα την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό του δήμου Πετρούπολης, προκειμένου να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 

σύμφωνα με την ως άνω διακήρυξη. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 

είναι ο δήμος Πετρούπολης. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκπλήρωση καθήκοντος 

κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και, για τυχόν συλλεγόμενα δεδομένα ποινικών καταδικών, 

υγείας (π.χ. κατηγορία ΑμΕΑ), η διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών. Η 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες μας στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης. Τα προσωπικά σας 

δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους, πλην των αρμοδίων κατά περίπτωση δημοσίων 

αρχών ή υπηρεσιών για την διαχείριση του οικείου προγράμματος και θα διατηρούνται για 

πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής ή για όσο χρόνο ορίζει η διακήρυξη και 

κατόπιν, διαγράφονται/καταστρέφονται με ασφάλεια. Ο Δήμος Πετρούπολης, ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας έχει συνάψει σχετική σύμβαση με την εκτελούσα την επεξεργασία, ανάδοχο 

ένωση εταιρειών, η οποία περιλαμβάνει και την δέσμευση της αναδόχου ενώσεως για την 

σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Τόσο ο δήμος Πετρούπολης, ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας, όσο και η ένωση εταιρειών, ως εκτελούσα την επεξεργασία 

εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία και 

προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή 

διαγραφής των δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας τους και φορητότητας όσων 

τηρούνται με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφ’ όσον θεωρείτε ότι τα 

δεδομένα σας έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με 

τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προσωπικών 

δεδομένων (ΥΠΔ) του Δήμου Πετρούπολης, με την επωνυμία «BLUE VALUE AE», τηλ. 

2310590177, email: dpo@petroupoli.gov.gr. Αναλυτικές πληροφορίες περί της πολιτικής του 

Δήμου Πετρούπολης περί προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, τον Κώδικα Δεοντολογίας 

και το έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.dpa.gr/


              

           
 

 
 

 

https://petroupoli.gov.gr/%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%ae%cf%84%ce%bf%cf%85/ . 

1. Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του έργου που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο. 

2. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η 
αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης).      
 

             [ τόπος, ημ/νία : ]                     …………………………, ..…/…../….…… 
 

             [ υπογραφή ] 
 
 

[ ονομ/μο : ]    ………………………………………………. 
 
 
 

 
 
 


