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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1
Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από τη διεύθυνση https://aitiseis.hhf.gr/)
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού
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Ταυτοπροσωπίας
3
Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
Εκτύπωση του πεδίου «ΚΥΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
(https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:10591281218708:::::) η οποία θα πρέπει
4
να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά από την
10/01/2022) ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας και τυχόν ιδιότητας δικαιούχου
Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην
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ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της
συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση).
Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας
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ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της
κάρτας ανεργίας.
Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον διαδικτυακό τόπο
του ΟΑΕΔ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:10591281218708:::::), η οποία
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θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά
από την 10/01/2022)
Ατομικό Σχέδιο Δράσης με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 10/01/2022) ή Βεβαίωση
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Εξατομικευμένης Παρέμβασης, ΟΑΕΔ από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:10591281218708:::::
Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας :
(Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
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ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα,
από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας).
Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΠΟΞ) ότι:
• Δεν είμαι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια
• Δεν παρακολουθώ ή / και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από
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το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία (έτη 2019, 2020) πριν από την
υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής
• Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

