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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓ ΑΣΙΑ!
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤJJ,ΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΝΘΕ Ο ΝΕΕ Ο

Ημερομηνία: __ , __ , 201_
Αριθμός Πρωτοκόλλου:

~: ΟΑΕΔ - ΚΠΑ2:

Επιχείρηση:
Α.Φ.Μ.:
Οδός, αριθμός:
Τηλ.:
Τ.Κ. - Περιοχή:

Πρόγραμμα:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Θεματικός Άξονας:
Άξονας Προτεραιότητας:

Αιτούμαι την καταβολή του ποσού επιχορήγησης, για την περίοδο " έως
.............. " , σύμφωνα με την με αριθμό εγκριτική απόφαση του
Κ.ΠΑ2 και δηλώνω ότι η επιχείρηση μου λειτουργεί κανονικά, έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι του
Προγράμματος όπως περιγράφονται στην
οικεία Απόφαση (Δ.Σ.! γΑ 'Κ.Υ.Α.)

Για το σκοπό αυτό επισυνάπτω τα κάτωθι δικαιολογητικά:
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Ο Αιτών

(Yπoγραφή,σφρα~δα)
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Κατι1σταση Μισθψτων που α/ιδοιήθηκαν ΠΟΙΧΕΙΑ εΠIΧΕIΡΗΣΗΣ
σύμφωνο με 10 ι1ρθ.29 του N.1262JB2 -
ATl"όφα/ΠInroυργοΟ Απασχόλησης. ............................ ............... . •. ΟΝΟΜΑΣΙΑ. ....... ....... .. ... ...• ..............
ΑΠόφαση ΥΝ.Τ.Υ.Γ.Ε ••••..••.• ........................................ ...... ΚΛΑΔΟΣ ΟIΚΟΝ.ΔΡΑΠ ...

ΥIlΗΡΕΣIΑ ........ ..... ..... ...... ............... ................ ..... ... ........ ΚΩΔ.ΥΠΗΡ .105201 Τρσπoτroιηπια/ AJTόφασn: .. _•._.• .- .................•.. ..... ........... ......
, Πραvματσm>ιηθtvrυ HfIc.ρoμl~'" ~olojΜ!'Ινα ΣίM::ιλoHμφΩV

(μέχρι 26). Επιχορήγησης ""'" Γk>α6 Πού Iύν<>λoσιmθσplστωv lIηl,ώYhιvπ,ό&wι:l 6"
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Ολογρόφως ... .................. .. ......................... ......... ..... ........... '" Απότους Δηλώνω γπ[ίiθυνα ότι 10 ανωιΙρωυτοιχ,ι" tlv!JI

- ιιλljElή
....... .......... ........ .......................... ......... .... .... .............. ........ ........ ..,.. ........ ο) .................. ...•..•••• Ημερ. σπόι,::: ...ι......!..... ... ο} ...• ............. .... ............
Αριθμός .Επιταγής ........ Ημερομηνlα .•...• 1 .. .../ ...... ... Υπογραφή Σφραγ!δα Εργοδότη

ΗμφομηνΙΟ ... .... ..... ......••• 1 .••• ..•.. 1. ......... β) .......................... .. Ημερ. σπόλ .•... 1 ..•••. / ...... β) ..

Το Γροφεl" Αποσχόλησης Ο ΈλεΥχος Ο ΠροΤσlόμ[νσς

,) .......... ................ ..... Ημερ. απόλ .....1. .... 1 ........ Υ) •••••••.••

~.............. .........•.•..•.. Ημφ. σπόλ .....1. ....ι.. δ) ..• .....•.. Ημε:ρομηνlα .............. ................ ....
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Ο Αρμόδιος ,
γπύΜηλος
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5. Ακ';ρω"η θΙο,ων ...

3. ΑΡιθμός ΘΙο<"", ..

1. Έναρξη ΠΡοΥρόμμ",ος ...
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