ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
 ΔΝΣΤΠΟ ΤΝΑΙΝΔΗ ππνγεγξακκέλν απ’ όια ηα ελήιηθα κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα θηινμελνύκελα κέιε κε ζεωξεκέλν ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο.
 Φνξνινγηθή δήιωζε (Δ1) θαη Δθθαζαξηζηηθό ηνπ ηειεπηαίνπ
θνξνινγηθνύ έηνπο.
 Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα ηνπ αηηνύληνο.
 Α.Μ.Κ.Α. θαη Α.Φ.Μ. ηνπ αηηνύληνο θαη όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ
λνηθνθπξηνύ.
 Γηα ηνπο αιινδαπνύο Γηαβαηήξην θαη Άδεηα Παξακνλήο ηνπ
αηηνύληνο θαη όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ (θωηνηππία &
επίδεημε ηνπ πξωηνηύπνπ).
 Λνγαξηαζκόο ΓΔΗ ζην όλνκα ηνπ αηηνύληα ή κέινπο ηνπ
λνηθνθπξηνύ (θωηνηππία).
 Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηξάπεδαο – ΙΒΑΝ ζην όλνκα ηνπ αηηνύληνο.
 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γηα ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΔ θαη
όπνπ είλαη απαξαίηεην.
 Γηαδεπθηήξην
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(φωτοτυπία).
 Γηα κνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεο πνπ είλαη Δ ΓΙΑΣΑΗ απαηηνύληαη
ζωξεπηηθά ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά:
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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,
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ΣΗΛΔΦΩΝΟΤ) (φωτοτυπία).
 Αξηζκόο ΣΑΘΔΡΟΤ-ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΔΦΩΝΟΤ
 Δ-mail (ειεθηξνληθή δηεύζπλζε)
 Μηζζωηήξην ειεθηξνληθό ζην όλνκα ηνπ αηηνύληνο. To κηζζωηήξην
πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο θαη γηα ην ζύλνιν ηεο πεξηόδνπ ρνξήγεζεο ηνπ
επηδόκαηνο (φωτοτυπία).
 Ο αηηώλ/νύζα (έιιελαο πνιίηεο, νκνγελήο, πνιίηεο Δ.Δ., πνιίηεο
Δ.Ο.Υ., αληζαγελήο, θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα αλζξωπηζηηθνύο
ιόγνπο θαη δηθαηνύρνο δηεζλνύο πξνζηαζίαο) ππνρξενύηαη λα έρεη
πεληαεηή κόληκε θαη λόκηκε παξακνλή ζηελ Διιάδα. Οη ππήθννη ηξίηωλ
ρωξώλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλω θαηεγνξίεο ππνρξενύληαη λα
έρεη δωδεθαεηή κόληκε θαη λόκηκε παξακνλή ζηελ Διιάδα.
 Η

δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Δ1 αλά έηνο, πξέπεη λα έρεη

ππνβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ ηαζζόηαλ ε
πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο θαη όρη κεηαγελέζηεξα (H ππνβνιή
εθπξόζεζκωλ θνξνινγηθώλ δειώζεωλ δελ απνηεινύλ απνδεηθηηθό γηα
ηελ πεληαεηή παξακνλή ζηε ρώξα).
 Γηα ηελ απόδεημε ηωλ εηώλ δηακνλήο ηνπ αηηνύληα ζηελ Διιάδα
απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε θάπνηνπ απνδεηθηηθνύ πνπ λα πηζηνπνηεί όηη
δηέκελε ζηε ρώξα γηα ην δηάζηεκα απηό. Δλδεηθηηθά: απνδεηθηηθό
θνίηεζεο ζε ζρνιείν/ζρνιή, θνξνινγηθή δήιωζε πξνεγνύκελωλ εηώλ
όπνπ ν αηηώλ έρεη δειωζεί ωο πξνζηαηεπόκελν κέινο, θάξηα αλεξγίαο,
ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ, κηζζωηήξην ζπκβόιαην θηι. Δπηπιένλ γηα ηνπο
αιινδαπνύο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε αδείαο παξακνλήο ή άιινπ
αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ λόκηκεο παξακνλήο ζηε ρώξα γηα ηα έηε απηά.
Δπηζεκαίλνπκε όηη εάλ ε θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ είλαη δηαθνξεηηθή
από απηή πνπ εκθαλίδεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηωλ ειεθηξνληθώλ
δηαζηαπξώζεωλ κπνξεί λα δεηεζνύλ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά.

