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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Ο ΤΡΟΧΟΣ»
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕ∆ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕ∆
2. Έγγραφο ̟ιστο̟οίησης τό̟ου διαµονής ή σχετική Υ̟εύθυνη δήλωση.
3. Αντίγραφου µισθωτηρίου κατοικίας αν υ̟άρχει
4. Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο ∆ιαβατηρίου
6. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονοµικού Έτους α̟ό την Εφορία (2012)
Όσοι δεν υ̟οβάλλουν φορολογική δήλωση:
• υ̟εύθυνη δήλωση θεωρηµένη α̟ό την αρµόδια ∆.Ο.Υ., ότι νοµίµως δεν υ̟οβάλλει
φορολογική δήλωση
7.

Αντίγραφα τίτλων σ̟ουδών

8.

Πιστο̟οιητικά γνώσης:
• ξένης γλώσσας
• χρήσης Υ̟ολογιστών εάν υ̟άρχουν

9.

∆ικαιολογητικά ένταξης υ̟οψηφίου σε Ευ̟αθή Κοινωνική Οµάδα της Πράξης
• Για τα ΑΜΕΑ: Πιστο̟οιητικό α̟ο θεσµοθετηµένο όργανο, µε την ο̟οία να ̟ιστο̟οιείται
το ̟οσοστό ανα̟ηρίας τους, το ο̟οίο α̟αραίτητα θα ̟ρέ̟ει να είναι 50% και άνω, µε
ικανότητα άσκησης βιο̟οριστικής εργασίας.
• Για την οµάδα Πρώην χρήστες Εξαρτησιογόνων ουσιών
Α̟οδεικτικό α̟εξάρτησης / βεβαίωση α̟ό θεσµοθετηµένο για το σκο̟ό αυτό ∆ηµόσιο ή
ιδιωτικό φορέα (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή α̟ό θερα̟ευτικές κοινότητες αυτού στις ο̟οίες έχει
χορηγηθεί η ̟ροβλε̟όµενη άδεια λειτουργίας α̟ό το Υ̟ουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) ότι το άτοµο ολοκλήρωσε ̟ρόγραµµα α̟εξάρτησης α̟ό εξαρτησιογόνες
ουσίες α̟ό το 2006 και ότι βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Ε̟ανένταξης ή Βεβαίωση
α̟εξάρτησης α̟ό φορείς χωρών της Ε.Ε. µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο φορέας ̟ου εκδίδει την
βεβαίωση αυτή να έχει άδεια λειτουργίας α̟ό ∆ηµόσια Αρχή της χώρας αυτής

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι:
όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παραπάνω αίτηση είναι αληθή
τα φωτοτυπηµένα συνοδευτικά έγγραφα ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Ο ΤΡΟΧΟΣ»
γνωρίζω ότι στοιχεία µου, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα αίτηση, θα περαστούν στο
Σύστηµα Παρακολούθησης Ωφελουµένων (Βάση δεδοµένων), µε αποκλειστικό σκοπό τη
διευκόλυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης της Παρέµβασης.

Ο/Η αιτών/ούσα

(ονοµατεπώνυµο)………………….……………….
(υπογραφή)………………………………………….
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