ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
Ταυτοπροσωπία- Τόπος Διαμονής- Οικογενειακή Κατάσταση
1.
2.

Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Δελτίο Ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις
Ένοπλες Δυνάμεις ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
Για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε.: Διαβατήριο σε ισχύ και Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με πλήρη
δικαιολογητικά (μπλε βεβαίωση) για τη χορήγηση/ανανέωση της άδειας διαμονής.

3.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.

Αποδεικτικό μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν την υποβολή της αίτησης
(Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο). Το ίδιο ισχύει και για τα εξαρτώμενα
μέλη. Εξαιρούνται πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα:
i)

ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,

ii)

πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

iii)

πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή πολίτη της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας,

iv)

υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος, στον οποίο έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς
επικουρικής προστασίας, κατά την έννοια των περιπτώσεων στ΄ και η΄ του άρθρου 2 του
ν. 4636/2019 (Α΄ 169),

v)

ανιθαγενούς, του οποίου το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις του
ν. 139/1975 (Α΄ 176),

vi)

πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 (Α΄ 80),

όπως ισχύουν, οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν δωδεκαετή νόμιμη και μόνιμη διαμονή πριν από την υποβολή
της αίτησης με την προσκόμιση Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου
εγγράφου.

5.

Αποδεικτικό φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση για τα ανήλικα εξαρτώμενα μέλη.

6.

Αποδεικτικό φοίτησης σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής για ενηλίκους έως 25 ετών (ακαδημαϊκή ταυτότητα, φοιτητικό πάσο,
βεβαίωση σπουδών ή βιβλιάριο σπουδών).

Οικονομικά στοιχεία
1.
2.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους.
Τελευταία δήλωση Ε2 σε περίπτωση εισοδήματος από ενοίκιο.

3.

Τελευταία Βεβαίωση Μηνιαίων Αποδοχών/ τελευταία μισθοδοσία ή Τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης /
εκκαθάριση σύνταξης.

Ελεύθερος επαγγελματίας
Αποδεικτικό έγγραφο που πιστοποιεί το επάγγελμα όπως: Στοιχεία μητρώου από το TAXIS όπου εμφανίζεται η
επιχειρηματική δραστηριότητα ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και Κατάσταση οικονομικών στοιχείων
από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3).
Άνεργος
Κάρτα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. εν ισχύ ή σχετική βεβαίωση που εκδίδει ο Ο.Α.Ε.Δ. Βεβαίωση διακοπής εργασιών
φυσικού ή νομικού προσώπου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Οικιακά:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που δηλώνεται η απασχόληση με τις οικιακές εργασίες.

Ακίνητη περιουσία
1.

Εκκαθαριστικό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) τελευταίου έτους.

2.

Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9), μόνο εφόσον υπήρξε μεταβολή περιουσιακής κατάστασης
μετά την έκδοση του τελευταίου εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Πέραν των ανωτέρω, θα προσκομίζονται και ειδικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά.

