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---------- 

Προσωπικά στοιχεία 

Επώνυμο:   

Όνομα:  

Επάγγελμα:  

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:  

Ονοματεπώνυμο Μητέρας:  

Έτος Γέννησης:  

Τόπος Γέννησης:  

Ιθαγένεια:  

 

 

Στοιχεία Μέλλοντος Συζύγου 

Επώνυμο:   

Όνομα:  

Επάγγελμα:  

Ονοματεπώνυμο Πατέρα:  

Ονοματεπώνυμο Μητέρας:  

Έτος Γέννησης:  

Τόπος Γέννησης:  

Ιθαγένεια:  

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ 

ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ 

     

Έτος 2021 

 
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρούσας αίτησης και μπορείτε να την υποβάλετε (η 

ίδια, με αντιπρόσωπο ή ταχυδρομικά) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην διεύθυνση του 

Ιδρύματος (Παπαναστασίου 52 – 5
ος

 όροφος, 41222 Λάρισα). 
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Οικονομική Κατάσταση Αιτούσας & Γονέων 

Συνολικό Εισόδημα Αιτούσας 

του έτους υποβολής της αίτησης: 

  

Συνολικό Εισόδημα Αιτούσας  

του προηγουμένου έτους υποβολής της αίτησης: 

 

Συνολικό Εισόδημα Οικογενείας Αιτούσας 

του έτους υποβολής της αίτησης: 

 

Συνολικό Εισόδημα Οικογενείας Αιτούσας  

του προηγουμένου έτους υποβολής της αίτησης: 

 

Έχετε αδέλφια;  ΝΑΙ1
    Αριθμός:___       ΟΧΙ   

 

 

Κοινωνικά Κριτήρια 

Ορφανή Πατρός:  ΝΑΙ     ΟΧΙ   

Ορφανή Μητρός: ΝΑΙ     ΟΧΙ   

Μέλος Πολύτεκνης 

Οικογενείας: 

ΝΑΙ        ΟΧΙ 

Προβλήματα Υγείας 

Υποψηφίας: 

 

Παρακαλούμε αναφέρετε κατά την κρίση σας κάθε στοιχείο της οικογενειακής σας 

κατάστασης προς στήριξη της υποψηφιότητάς σας: 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Διεύθυνση Κατοικίας Υποψηφίας  

Οδός:                                          Αριθμός:                  Τ.Κ.:                   Πόλη: 

Τηλέφωνο (σταθερό & κινητό): 

E-mail:  

                                                   
1
 Σημειώστε Χ στην αντίστοιχη επιλογή. 
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Στην παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

□2 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

□ Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας 

□ Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος για τα εισοδήματα του 

οικονομικού έτους υποβολής της αίτησης  

□ Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος για τα εισοδήματα του 

προηγούμενου οικονομικού έτους της υποβολής της αίτησης  

□ Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων μου για τα 

εισοδήματα του οικονομικού έτους υποβολής της αίτησης  

□ Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων μου για τα 

εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους της υποβολής της αίτησης  

□ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

□ Φωτοτυπία του εντύπου Ε9  

□ Φωτοτυπία του εντύπου Ε9 των γονέων μου 

□ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

□ Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης. 

□ Αποδεικτικό ιδιότητας μέλους πολύτεκνης οικογένειας (σε περίπτωση που υφίσταται 

τούτη) 

□ Ιατρικές γνωματεύσεις και παραστατικά για τεκμηρίωση ασθένειας, αναπηρίας ή 

ανικανότητας για εργασία [σε περίπτωση που η αιτούσα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας (π.χ. 

αναπηρία ή σοβαρή νόσος)]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2
 Σημειώστε Χ στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. 
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Υπεύθυνη Δήλωση 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες ότι: 

Είμαι κάτοχος του υπ’ αριθ. ............................ Δελτίου Ταυτότητας που 

εκδόθηκε την ................................... από το .......................................................  

Όλα τα στοιχεία της παρούσας αίτησης είναι αληθή. 

Δεν έχω επιλεγεί για χορήγηση άλλης οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα.  

Ενημερώθηκα από το Ίδρυμα ότι: α) τα προσωπικά μου δεδομένα που 

περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και στα συνημμένα δικαιολογητικά, θα 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το Ίδρυμα προκειμένου να εξετασθεί η 

δυνατότητα χορήγησης σε εμένα οικονομικού βοηθήματος για το οποίο υπέβαλα την 

άνω αίτηση, β) τα δεδομένα μου αυτά θα γνωστοποιηθούν στην επιτροπή 

αξιολόγησης του Ιδρύματος, γ) σε περίπτωση που επιλεγώ θα ενημερωθώ από το 

Πρακτικό του Δ.Σ. του ιδρύματος περί επιλογής δικαιούχων οικονομικού βοηθήματος, 

το οποίο θα βρίσκεται αναρτημένο: ι. στα γραφεία του ιδρύματος, όπου θα 

δημοσιευθούν τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίες έλαβαν το οικονομικό βοήθημα, 

καθώς επίσης και ιι. στο site της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, δ) σε 

περίπτωση που επιλεγώ για την καταβολή  του οικονομικού βοηθήματος οφείλω να 

προσκομίσω Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από την οποία θα αποδεικνύεται η τέλεση του 

γάμου για την οποία επελέγην να λάβω οικονομική ενίσχυση και ε) για τυχόν άσκηση 

των δικαιωμάτων μου πρόσβασης και κατάθεσης ενστάσεως  μπορώ να απευθυνθώ 

στο Ίδρυμα. 

…………………., ……………………… 

(τόπος),                       (ημερομηνία) 

Η αιτούσα & δηλούσα, 

 

 

_________________________ 

(υπογραφή) 


