ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
“ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”
Πρόγραμμα χορήγησης δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης σε ανέργους που είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών
Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας, Ν. Περάμου και Μεγάρων και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(οδός)

(αριθμός)

(περιοχή)

(ΤΚ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΦΜ & ΔΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Συμπλήρωση με Χ την
επιλογή σας)

(ΑΦΜ)

(ΔΟΥ)

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η
ΑΓΑΜΟΣ

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕ‐
ΝΟΣ/ Η

ΧΗΡΟΣ/
Α

ΑΛΛΟ

…………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
(Αναγράφετε τον αριθμό
των ανηλίκων τέκνων της
οικογένειας έως 17 ετών)
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ
ΑΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ
(Αναγράφετε το βαθμό
συγγένειας και
αποστείλετε επικυρωμένες
τις κάρτες ανεργίας τους.)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(Αναγράφεται
ημερομηνία)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ποιός/οι……………………………………………………………………………………………………………………………
από ______/______/______

έως

_______/_______/_______

ΛΟΓΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

(Εάν είστε έγγαμος, συμπληρώστε το οικογενειακό σας εισόδημα)

(συνεχίζεται )
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Στο παρόν έντυπο συμμετοχής επισυνάπτονται τα ακόλουθα επικυρωμένα υποχρεωτικά δικαιολογητικά
του υποψηφίου:
1) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας οικονομικού έτους 2013.
5) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
6) Βεβαίωση από αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο συμμετέχων είναι μόνιμος κάτοικος των παραπάνω
περιοχών.
......./......./2013
Ο/Η Υποψήφιος
(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)
Προσοχή:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε:
 Οι αιτήσεις που αποστέλλονται να συνοδεύονται από όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (καθώς
επίσης και από τα πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται). Μετά την παραλαβή της
αίτησης, δεν γίνονται δεκτά πρόσθετα δικαιολογητικά.
 Όσα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αντίγραφα του πρωτοτύπου, θα γίνονται δεκτά μόνο
εάν είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Κανένα δικαιολογητικό (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) δεν επιστρέφεται.
 Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καθορισμένη περίοδο υποβολής της
υποψηφιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη.




Τα πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα και συγκεκριμένα έως
και έξι μήνες πριν από την καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να ληφθούν
υπόψη. Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά με παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης, δε θα
λαμβάνονται υπόψη.
Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση από την εφορία, πρέπει να αποσταλεί αντίγραφο της
φορολογικής δήλωσης. Όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση πρέπει να προσκομίζεται
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, επικυρωμένη από την οικεία εφορία.

Τρόπος κατάθεσης των αιτήσεων:
Α) Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Υπόψη: Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
Για τη δράση «Χορήγηση Δωρεάν Πετρελαίου Θέρμανσης»
Οι αιτήσεις για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου μέχρι
και την 1η Νοεμβρίου 2013.

Β) Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο
σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Για τη δράση «Χορήγηση Δωρεάν Πετρελαίου Θέρμανσης»,
στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου ‐ Διοικητήριο
17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών ‐ Κορίνθου
Τμήμα Σχέσεων με Τοπικές Κοινωνίες Ν. Ελλάδος
Δευτέρα έως Παρασκευή: ώρες 08:00‐14:00

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2106302892,
2106302648, 2105539098
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