ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
1.Εντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού
2.Ταυτότητα όλων των ενήλικων μελών ή Αδεια διαμονής σε ισχύ; ή Βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος
ανανέωσης - Δεν ισχύει για τις αρχικές αιτήσεις αδειών διαμονής
3.Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου ή συνδικαιούχου
4.Φωτοτυπία πρόσφατου λ/σμού πάροχου ρεύματος στο όνομα του αιτούντα

5.Αριθμός κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση (E-MAIL)
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο (εξαμήνου) και για τους αλλοδαπούς να
συνοδεύεται από επικυρωμένη μετάφραση

7.Ε1 (Φορολογική δήλωση), Ε9 και Εκκαθαριστικό
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
8.Ατομικός λογαριασμός ασφαλισμένου από τον Ε-ΕΦΚΑ για το προηγούμενο εξάμηνο από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης (Καθαρά ποσά - Αποδοχές μείον Εισφορές)

ΑΝΕΡΓΟΙ
9.Βεβαίωση ανεργίας ή Βεβαίωση με τον λόγο απόρριψης

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
10.Ακαθάριστα εισοδήματα εξαμήνου μείον οι ασφαλιστικές εισφορές ( Εφόσον έχουν πληρωθεί)

ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
/
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ/ΕΡΓΟΣΗΜΑ

/ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

11.Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει το ποσό και τον μήνα καταβολής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
12.Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την καταβολή σύνταξης από το εξωτερικό

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ- ΔΙΑΣΤΑΣΗ- ΔΙΑΖΥΓΙΟ
13.Διαζευκτήριο και απόφαση πρωτοδικείου για την απόδειξη της Διάστασης / Διαζυγίου και της
Επιμέλειας των παιδιων ή αποδεικτικά που τεκμηριώνουν ότι οι σύζυγοι δεν συνοικούν (μισθωτήρια
συμβόλαια, λογαριασμοί παρόχων ρεύματος) ή άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι το άτομο δεν
αποτελεί μέλος του νοικοκυριού.
14.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:Διαζευκτήριο και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που
φαίνεται η λύση του γάμου, επιμέλεια παιδιών, ασφαλιστικά μέτρα εφόσον δεν καταβάλλεται η διατροφή, ή
μήνυση και έγγραφα που να πιστοποιούν τη διαφορετική κατοικία του/της διαζευγμένου συζύγου (Ε1 και
μισθωτήριο συμβόλαιο, πρόσφατο λογαριασμό παρόχου ρεύματος).Τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται
απαραίτητα όλα μαζί.
15.ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Αίτηση διαζυγίου πρόσφατη (διετίας), Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ασφαλιστικά μέτρα
εφόσον δεν καταβάλλεται η διατροφή ή μήνυση, και έγγραφα που να πιστοποιούν τη διαφορετική κατοικία του/της εν
διαστάσει συζύγου (Ε1ή/και μισθωτήριο συμβόλαιο/πρόσφατο λογαριασμό παρόχου ρεύματος.Τα παραπάνω έγγραφα
προσκομίζονται απαραίτητα όλα μαζί.

Συνέχεια στην πίσω σελίδα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
16.Ιδιόκτητη κατοικία, Απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου, Ε9, ΕΝΦΙΑ
17.Ενοικιαζόμενη κατοικία, Απαιτείται η προσκόμιση ηλεκτρονικού μισθωτηρίου
18.Δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, Απαιτείται η προσκόμιση το Ε1 και το Ε2 του παραχωρητή και
λ/σμου παρόχου ρεύματος στο όνομα του αιτούντα
19.Αστεγία, Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου
20.Για μη ηλεκτροδοτούμενο οίκημα: Kρίνεται αναγκαία η διενέργεια κοινωνικής έρευνας, για την
ολοκλήρωση της οποίας απαιτείται η προσκόμιση α)Ε9 , β)Ε1 των ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ετών και σε
περίπτωση ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, το Ε2 του ιδιοκτήτη, και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο.
21.Φιλοξενούμενος, δεν δύναται να υποβάλλει αίτηση

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
22.Βεβαίωση έγγραφης / φοίτησης στο σχολείο

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ
23.Βεβαίωση φοίτησης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που φοιτούν
Μονογονεϊκές οικογένειες, αλλοδαποί με άδεια παραμονής και νοικοκυριά που έχουν
φιλοξενούμενα μέλη υποβάλλουν αίτηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στα Κέντρα Κοινότητας

Υποχρεώσεις δικαιούχων
Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:

Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή αίτησης στο Ε.Ε.Α. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν δύναται να παρακαμφθεί ούτε για τις
περιπτώσεις αιτούντων που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ:
Φοιτητές κάτω των 25 ετών.
Φιλοξενούμενα μέλη νοικοκυριού.
Φιλοξενούμενα μέλη νοικοκυριού που δεν προκύπτουν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορούν
να ενταχθούν.
Αιτούντες άσυλο.
Κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.
Αιτούντες για αρχική έκδοση (και όχι ανανέωση) άδειας διαμονής.
Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία
υποβολής της αίτησης για το Ε.Ε.Α.. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα
διακόπτεται και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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