ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATTA)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
«Συμβουλευτική- Κατάρτιση – Πιστοποίηση»
Β’ Κύκλος
ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη
δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές
παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΟΠΣ 5030537)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατρός
Όνομα μητρός
Φύλο
Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός)
Τ.Κ.
Πόλη
Τηλέφωνο (σταθερό)
Τηλέφωνο (κινητό)
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
E-mail
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου

Άνδρας

Γυναίκα

Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΑΜΑ
ΑΜΚΑ
Αρ. κάρτας ανεργίας
Ημερομηνία έκδοσης κάρτας ανεργίας

Ετήσιο εισόδημα
(φορολογικό έτος 2019)
Αφορά στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα ατομικό ή
οικογενειακό φορολογικού έτους 2019, όπως αυτό
αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό
σημείωμα).

Τύπος Εισοδήματος

Ατομικό

Οικογενειακό

Γνώση ξένης γλώσσας

Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας
Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Απόφοιτος Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Δεν έχω ολοκληρώσει τη φοίτηση στην
Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε
τουριστικά επαγγέλματα

Από 2 έτη και πάνω
Από 3 μήνες έως 2 έτη
Έως 2 μήνες

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο/στα ακόλουθο/α πρόγραμμα/προγράμματα κατάρτισης κατά
σειρά προτεραιότητας:
1η Επιλογή: ……………………………………………………………………………………………………………………………
2η Επιλογή: ……………………………………………………………………………………………………………………………

*Οι τίτλοι των προγραμμάτων για τα οποία μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για
συμμετοχή είναι:

1.

ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

**Κάθε ωφελούμενος έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης
στο πλαίσιο της Πράξης.

*** Για να θεωρηθεί η αίτηση έγκυρη θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία της
παρούσας φόρμας.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού
Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες
ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική
νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στο HATTA και αποδέχομαι τη συλλογή,
επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των
σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.

Ημερομηνία………………………………………………..

Υπογραφή Υποψηφίου

