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ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - 2020 ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 

 

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)  
 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 ότι «α) τα δικαιολογητικά που υποβάλλω 
είναι ακριβή και αληθή β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα 
κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος 
ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση» (χρειάζεται γνήσιο 
της υπογραφής) 
 
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας  
 
4α. Εάν είναι άνεργος/η: Βεβαίωση χρονικού διαστήματος ανεργίας (επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο).  
 
4β. Εάν είναι εργαζόμενος-η: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής 
απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Αποδεκτό επίσης είναι και 
επικυρωμένο αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ, που να επιβεβαιώνει τα 
ανωτέρω. 
 
4γ. Εάν είναι αυτοαπασχολούμενος-η: Βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 
αρμόδια ΔΟΥ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).  
 
Η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται με την σύναψη σύμβασης μεταξύ του 
καταρτιζόμενου και του παρόχου κατάρτισης έως τις 8 Αυγούστου 2016. 
 
Διάρκεια υλοποίησης της κατάρτισης: Από 26 Αυγούστου έως 7 Νοεμβρίου 2016. 

 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Ergoway ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ KEK ΕΠΕ 
Βασ. Γεωργίου 2-4, Μαρούσι - Πλατεία Ηλεκτρικού Σταθμού 
τηλ: 210-6147001, ώρες επικοινωνίας: 10:00π.μ. – 18:00μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή 
fax: 210-6147004 
email: ergowayvoucher@gmail.com  
www.ergoway.gr  



 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ: (1) 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΕΛΚΕ / ΕΚΠΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης: (2)  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : 
 
α) τα δικαιολογητικά που υποβάλλω είναι ακριβή και αληθή και 

β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο, 

κατά  το  τελευταίο  δίμηνο,  πλην  προγράμματος  ελληνομάθειας  ή  κατάρτισης  δεξιοτήτων  ΤΠΕ  που 

οδηγούν σε πιστοποίηση.  

 
   

Ημερομηνία:  __/__/2016 
 

 
 
                           Ο/Η  Δηλών/ούσα 
 
 
 
 

 (Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Γνήσιο Υπογραφής) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
 


