ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1) Αίτηση του ομογενούς.
2) Φωτοτυπία διαβατηρίου (2 σελίδες με τα στοιχεία σας και τη σελίδα με την ένδειξη «παλιννόστηση» ή βεβαίωση
της αρμόδιας αρχής περί παλιννόστησης)

3) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο στον οποίο ανήκετε.
5) Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του ατόμου που ζητά την επιδότηση ΚΑΙ
σε περίπτωση φιλοξενίας Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ατόμου που σας φιλοξενεί θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής.

6) Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και του Εκκαθαριστικού σημειώματος για το έτος του αιτούντος
και των συνοικούντων μελών και το τελευταίο Ε9.

7) Απόκομμα σύνταξης του ΟΓΑ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύνταξη κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ. Για άτομα
υπερήλικες κάτω των 68 ετών.

8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρονται τα παρακάτω:


Κατοικώ μόνιμα στην οδό ……………………………..



Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες μου.



Δεν επιδοτούμαι από άλλο πρόγραμμα της Υπηρεσίας.



Δεν έχω εισόδημα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο από την εκμετάλλευση των οποίων να μπορώ να
αποκτήσω εισόδημα μεγαλύτερο από την εκάστοτε σύνταξη του ΟΓΑ.



Σε περίπτωση συνταξιοδότησης μου άμεσα ή έμμεσα από άλλο φορέα ή αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή
μετοικήσεως σε άλλο Νομό ή Δήμο ή θανάτου θα ειδοποιηθεί υποχρεωτικά η Υπηρεσίας σας αμέσως από
εμένα ή τους οικείους μου, διαφορετικά αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τυχόν συνέπειες από
την παράλειψη αυτή.



Έχω (αριθμό )………….παιδιά και αν κατοικούν στην Ελλάδα.



Συντηρούμαι από τον/την…………..



Δεν εργάζομαι και δεν επιδοτούμαι από πρόγραμμα του ΟΗΕ.

9) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας (σελίδα με τα στοιχεία και τη θεώρηση του βιβλιαρίου).
10) Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
11) Λογαριασμό Τραπέζης (φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου) με πρώτο το όνομα του δικαιούχου όπου
αναγράφεται ο κωδικός λογαριασμού ΙΒΑΝ.

12) Βεβαίωση από την Πρεσβεία εάν λαμβάνετε οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από την αλλοδαπή.


ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον:

1) Βεβαίωση σπουδών
2) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνο: 210 - 9961973 Αλεξιουπόλεως 27, Αργυρούπολη
ΚΑΤΑΘΕΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-13:00

