(ΕΛΑΦΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ


ΔΝΣΤΠΟ ΤΝΑΙΝΔΗ
Τπνγεγξακκέλν

απ’ όια

ηα

ελήιηθα κέιε

ηεο νηθνγέλεηαο θαη

ηα

θηινμελνύκελα κέιε κε ζεωξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο (γηα ηνλ
αηηώλ/νύζα δελ απαηηείηαη γλήζην ππνγξαθήο, ππνγξάθεη ελώπηνλ ηνπ
ππαιιήινπ).


Α.Μ.Κ.Α. θαη Α.Φ.Μ.



Δ1 θαη Δθθαζαξηζηηθό ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο.



Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα ηνπ αηηνύληνο, (επίδεημε ηεο πξωηόηππεο).



Γηα αιινδαπνύο Γηαβαηήξην θαη Άδεηα Παξακνλήο όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ
λνηθνθπξηνύ (θωηνηππία & επίδεημε ηνπ πξωηνηύπνπ).



Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (γηα ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΔ θαη όπνπ
είλαη απαξαίηεην).



Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηξάπεδαο - ΙΒΑΝ ζην όλνκα ηνπ αηηνύληνο
(θωηνηππία).



Λνγαξηαζκόο ΓΔΗ (θωηνηππία).



Αξηζκόο ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟΤ απαξαίηεηα θαη ΣΑΘΔΡΟΤ εάλ ππάξρεη



Δ-mail (ειεθηξνληθή δηεύζπλζε) εάλ ππάξρεη.



Κάξηα Αλεξγίαο ή Βεβαίωζε από ΟΑΔΓ ζε πεξίπηωζε πνπ δελ κπνξεί
λα εθδνζεί όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ιόγνο κε έθδνζεο (π.ρ. αγξόηεο ζε
εηδηθό θαζεζηώο θ.α.) γηα ηα άλεξγα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ.



Πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο από ΚΔΠΑ ζε πεξίπηωζε αλαπεξίαο κέινπο
λνηθνθπξηνύ (θωηνηππία).



Γηαδεπθηήξην & Δπηκέιεηα γηα κνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεο (θωηνηππία).



Γηα κνλνγνλεϊθέο

νηθνγέλεηεο πνπ είλαη Δ ΓΙΑΣΑΗ απαηηνύληαη

ζωξεπηηθά ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά:

Σειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε

δηαδπγίνπ ή δηθαζηηθή απόθαζε δηάζηαζεο ή δηθαζηηθή απόθαζε ιύζεο ηνπ
ζπκθώλνπ ζπκβίωζεο, ή απόθαζε πξνζωξηλήο επηκέιεηαο παηδηώλ, ή
πξόζθαηε αίηεζε δηαδπγίνπ γηα ηε δηάζηαζε. Δπίζεο απαηηνύληαη
απνδεηθηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη νη ζύδπγνη δελ ζπλνηθνύλ: (Δ1 ή Δ9 ή
ζπκβόιαην ελνηθίνπ ή νηηδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό ζεωξεζεί απαξαίηεην

θαη ινγαξηαζκόο ΓΔΚΟ ζην όλνκά ηνπ π.ρ ινγαξηαζκόο ΓΔΗ, ινγαξηαζκόο
ΤΓΡΔΤΗ ή ινγαξηαζκόο ΣΑΘΔΡΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟΤ) (θωηνηππία).


Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζε πεξίπηωζε ρεξείαο (θωηνηππία).



Απόδνζε ΑΜΚΑ θαη Λεμηαξρηθή Πξάμε γέλλεζεο ζε πεξίπηωζε
πξόζζεζεο λένπ κέινπο λνηθνθπξηνύ (θωηνηππία).



Γηα λνηθνθπξηό κε αλήιηθα ηέθλα πνπ θνηηνύλ ζηελ ππνρξεωηηθή εθπαίδεπζε
ειηθίαο 5 έωο 15 εηώλ, βεβαίωζε θνίηεζεο κε ηνλ αξηζκό κεηξώνπ
καζεηή θαη ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ελδεηθηηθό απνθνίηεζεο θαη αξηζκό
κεηξώνπ καζεηή.



Γηα θνηηεηέο βεβαίωζε θνίηεζεο από ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα



Γηα θαληάξνπο ζηξαηηωηηθή ηαπηόηεηα (θωηνηππία).

ΙΓΙΟΚΣΗΙΑΚΟ ΚΑΘΔΣΩ


Ιδηνθηεζία 100% : Δ1 θαη Δθθαζαξηζηηθό ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο
(επίδεημε) θαη ινγαξηαζκό ΓΔΚΟ (ΓΔΗ-ΝΔΡΟ-ΣΑΘΔΡΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ) ζην
όλνκα ηνπ αηηνύληνο ή ζπδύγνπ (θωηνηππία).
Η ηδηνθηεζία απαηηεί 100% ηνπ ζπηηηνύ. ε πεξίπηωζε ζπληδηνθηεζίαο
απαηηνύληαη απνδεηθηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη νη ζπληδηνθηήηεο δελ
ζπλνηθνύλ (Δ1 ή Δ9 ή ζπκβόιαην ελνηθίνπ ή νηηδήπνηε άιιν
δηθαηνινγεηηθό ζεωξεζεί απαξαίηεην θαη ινγαξηαζκόο ΓΔΚΟ ζην
όλνκά

ηνπ

π.ρ

ινγαξηαζκόο

ΓΔΗ,

ινγαξηαζκόο

ΤΓΡΔΤΗ

ή

ινγαξηαζκόο ΣΑΘΔΡΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟΤ), ή άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ
απνδεηθλύεη όηη ην άηνκν δελ απνηειεί κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ.
(θωηνηππία)


Δλνίθην: Δ1 θαη Δθθαζαξηζηηθό ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο (επίδεημε)
θαη ινγαξηαζκό ΓΔΚΟ (ΓΔΗ-ΝΔΡΟ-ΣΑΘΔΡΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ) ζην όλνκα ηνπ
αηηνύληνο ή ζπδύγνπ (θωηνηππία) θαη
Ηιεθηξνληθό ζπκβόιαην ελνηθίνπ ζε ηζρύ 6 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο .



Γωξεάλ Παξαρώξεζε : Δ1 θαη Δθθαζαξηζηηθό ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ
έηνπο όπνπ απνηππώλεηαη ε δωξεάλ παξαρώξεζε, Δ2 ηνπ παξαρωξεηή

θαη ινγαξηαζκό ΓΔΚΟ (ΓΔΗ-ΝΔΡΟ-ΣΑΘΔΡΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ) ζην όλνκα ηνπ
αηηνύληνο ή ζπδύγνπ (θωηνηππίεο).
Η δωξεάλ παξαρώξεζε απαηηεί ην 100% ηνπ ζπηηηνύ θαη όρη κέξνο
απηνύ.


Αζηεγία : Δ1 θαη Δθθαζαξηζηηθό ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνύ έηνπο
(επίδεημε) Απαηηείηαη δηεμαγωγή θνηλωληθήο έξεπλαο γηα ηελ απόδεημε
ηεο αζηεγίαο.

ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ


ε πεξίπηωζε πνπ κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ έρεη έλζεκα ΙΚΑ ην εμάκελν πνπ
πξνεγείηαη από ηελ αίηεζή ηνπ, απαηηείηαη βεβαίωζε απνδνρώλ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ από ΔΦΚΑ.



ε πεξίπηωζε εξγνζήκωλ : Βεβαίωζε από ΟΓΑ θαη Δξγόζεκα πνπ
έρνπλ πιεξωζεί ην ηειεπηαίν εμάκελν (θωηνηππία απνδεηθηηθώλ πιεξωκήο
από ηξάπεδα).



ε πεξίπηωζε Διεύζεξνπ επαγγεικαηία – Δξγαδόκελνπ ζε Αγξνηηθή
Γξαζηεξηόηεηα : Βεβαίωζε κε ηα έζνδα κείνλ έμνδα κεηά ΦΠΑ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ κε αλαγξαθή πνζνύ θέξδνπο ή δεκίαο κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή
ηνπ ινγηζηή.



ε πεξίπηωζε πνπ κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ ιακβάλεη ζύληαμε από θνξέα
ζπληαμηνδόηεζεο (ηεο ΔΛΛΑΓΑ ή ηνπ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ), ε ζύληαμε απηή
ππνινγίδεηαη ζην εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ. ηελ πεξίπηωζε απηή απαηηείηαη
πξόζθαην ελεκεξωηηθό ζεκείωκα ζπληάμεωλ ή βεβαίωζε ηνπ θνξέα
ζπληαμηνδόηεζεο (ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμωηεξηθνύ), από ηελ νπνία λα
πξνθύπηεη ην κεληαίν πνζό ζύληαμεο πνπ ιακβάλεη ην κέινο ηνπ
λνηθνθπξηνύ.



ε πεξίπηωζε επηδόκαηνο από ΟΑΔΓ : Βεβαίωζε από ΟΑΔΓ αλ έρεη ιάβεη
θάπνην από ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ νπνηνδήπνηε επίδνκα ΟΑΔΓ ην
ηειεπηαίν εμάκελν.



ε πεξίπηωζε επηδόκαηνο παηδηνύ (Α21) : Ο πνιίηεο νθείιεη λα δειώζεη ην
αθξηβέο πνζό πνπ ηνπ έρεη θαηαβιεζεί ην ηειεπηαίν εμάκελν. ε πεξίπηωζε
πνπ δελ ζπκθωλεί κε ην πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε κεηά από
δηαζηαπξώζεηο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη ηζηνξηθό πιεξωκώλ από ηνλ
ηξαπεδηθό ηνπ ινγαξηαζκό



ε πεξίπηωζε επηδόκαηνο πεηξειαίνπ, ν πνιίηεο ππνρξενύηαη λα δειώζεη
ην αθξηβέο πνζό πνπ ηνπ έρεη θαηαβιεζεί.

Δπηζεκαίλνπκε όηη εάλ ε θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ είλαη δηαθνξεηηθή από
απηή

πνπ

εκθαλίδεηαη

από

ηα

απνηειέζκαηα

ηωλ

δηαζηαπξώζεωλ κπνξεί λα δεηεζνύλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά.

ειεθηξνληθώλ

