Α Ι Σ Η  Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (ΓΔΙΓΜΑ)

ΠΡΟΟΧΗ: Η αίτηςη υποβάλλεται ηλεκτρονικά
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

Πεπιγπαθή
αιηήμαηορ

Ππορ

Τπνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο – δήισζεο γηα ηε Γξάζε
«Δναπμόνιζη Οικογενειακήρ και Δπαγγελμαηικήρ ζωήρ» γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017
Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ππ. αξ. πξση. 3070/11-7-2016)
Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο πξόζθιεζεο: 11-7-2016
Διιεληθή Δηαηξεία
Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο
(Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.)

Κσδηθόο Αξηζκόο
ειεθηξνληθήο αίηεζεο

ΚΩΓΙΚΟ
ΑΙΣΟΤΑ/ΑΙΣΟΤΝΣΟ

Ηκεξνκελία/ώξα ππνβνιήο:

πκπιεξώλεηαη από ηελ Τπεξεζία

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΑ/ΑΙΣΟΤΝΣΟ
(κε θεθαιαία θαη ζύκθσλα κε ην απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηαπηόηεηαο – Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα ή Γηαβαηήξην)
ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ην θύιν επηιέμηε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεηε κε Υ ζην αληίζηνηρν πεδίν

Α.Φ.Μ.
(ππνρξεσηηθό)

Α.Μ.Κ.Α.
(ππνρξεσηηθό)

ΓΤΝΑΙΚΑ

Δπώλπκν:

Όλνκα:

Δπώλπκν παηέξα:

Όλνκα παηέξα:

Δπώλπκν κεηέξαο:

Όλνκα κεηέξαο:

Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο
ή Αξ. Γηαβαηεξίνπ:

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:
ΗΗ/ΜΜ/ΔΔΔΔ

ΑΝΓΡΑ

Ιζαγέλεηα
Γήκνο δηακνλήο

Ννκόο δηακνλήο

Πεξηθέξεηα δηακνλήο

Οδόο

Αξηζκόο

Σ.Κ.

Σειέθσλα
θαη e-mail
επηθνηλσλίαο

Κηλεηό
(ππνρξεσηηθό)

ηαζεξό

Άιιν (π.ρ. εξγαζίαο
ή νηθείνπ πξνζώπνπ)

Email (ππνρξεσηηθό)

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Έγγακε

ύκθσλν
ζπκβίσζεο

Σξίηεθλε/
Πνιύηεθλε

Δπηιέμηε κε Υ ην αληίζηνηρν πεδίν
Αλύπαληξε
κεηέξα

Αηηνύζα ΑΜΔΑ
(35% θαη άλσ)

Υήξα

Γηαδεπγκέλε

Αηηνύζα κε παηδί
ΑΜΔΑ (35% θαη άλσ)

ε δηάζηαζε

Αηηνύζα κε ζύδπγν ΑΜΔΑ
(67% θαη άλσ)
Έρεη Γειηίν Αλεξγίαο ΟΑΔΓ ζε ηζρύ;

Άλεξγνο ζύδπγνο /
ζύληξνθνο ζπκθώλνπ
ζπκβίσζεο

Αλήθεη ζε Δηδηθό Σακείν, γηα ην νπνίν δελ ρνξεγείηαη Γειηίν Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ
(π.ρ. λαπηηθόο);

Α.Φ.Μ. ζπδύγνπ / ζπληξόθνπ ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο

Α.Μ.Κ.Α. ζπδύγνπ / ζπληξόθνπ
ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο

πλνιηθόο αξηζκόο παηδηώλ γηα ηα νπνία ππνβάιεηε αίηεζε

πλνιηθόο αξηζκόο παηδηώλ νηθνγέλεηαο

ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ

ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ

Δπηιέμηε ηα επηδόκαηα πνπ ζαο αθνξνύλ κε Υ
Σα πνζά ησλ επηδνκάησλ, ζπκπιεξώλνληαη από ηελ
Τπεξεζία, βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ βεβαηώζεσλ

πλνιηθό Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα Φνξνινγηθνύ Έηνπο 2015
Αθνξά ζηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ
από 1/1 – 31/12/2015

Σα Δπηδόκαηα αθαηξνύληαη από ην πλνιηθό Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα,
μόνο ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη εκθαλίδνληαη
ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο θνξνινγηθή δήισζεο

πκπιεξώλεηε ην πλνιηθό Δηζόδεκα, ην Φόξν πνπ αλαινγεί θαη ην
Πνζό εηζθνξάο, όπσο απνηππώλνληαη ζηνλ πίλαθα Γ2 θαη Γ1 ηεο
Πξάμεο Γηνηθεηηθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ (Δθθαζαξηζηηθό εκείσκα)

Σν πλνιηθό Δηζόδεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηδνκάησλ
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο
27.000 επξώ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ έσο 2 παηδηά,
30.000 επξώ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ 3 παηδηά,
33.000 επξώ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ 4 παηδηά θαη
36.000 επξώ γηα κεηέξεο πνπ έρνπλ από 5 παηδηά θαη άλσ

πλνιηθό Δηζόδεκα
(ππόρξενπ / ηεο ζπδύγνπ)

Δπίδνκα αλαπεξίαο (π.ρ. ηπθιόηεηαο)
(ππόρξενπ / ηεο ζπδύγνπ)

Φόξνο πνπ αλαινγεί
(ππόρξενπ / ηεο ζπδύγνπ)

Δπίδνκα κεηξόηεηαο ΙΚΑ

Πνζό εηζθνξάο
(ππόρξενπ / ηεο ζπδύγνπ)

Δπίδνκα κεηξόηεηαο ΟΑΔΓ
(ππόρξενπ / ηεο ζπδύγνπ)

Απνδεκίσζε Απόιπζεο
(ππόρξενπ / ηεο ζπδύγνπ)

ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Μηζζσηή

Απηναπαζρνινύκελε
εθηόο πξσηνγελή ηνκέα

Δπηιέμηε κία θαηεγνξία θαη κία ππνθαηεγνξία κε Υ ζην αληίζηνηρν πεδίν
Πιήξεο Ανξίζηνπ
Υξόλνπ

Πιήξεο Οξηζκέλνπ
Υξόλνπ

Μεξηθή Ανξίζηνπ ή
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ

Αηνκηθή Δπηρείξεζε

Πεξηζηαζηαθή
Απαζρόιεζε
(Δξγόζεκν ή Έλζεκα)

πκκεηνρή ζε Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή ΔΠΔ
ή Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ

Απηναπαζρνινύκελε ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα (ΟΓΑ)
Έρεηε Γειηίν Αλεξγίαο ΟΑΔΓ ζε ηζρύ;

Άλεξγε

Αλήθεηε ζε Δηδηθό Σακείν, γηα ην νπνίν δελ ρνξεγείηαη Γειηίν Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ
(π.ρ. λαπηηθόο);

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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Β. ΠΑΙΓΙ / ΠΑΙΓΙΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα)
Η ζειίδα απηή ζπκπιεξώλεηαη ξεσωπιζηά για κάθε ένα παιδί, γηα ην νπνίν γίλεηαη ε αίηεζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα
απηήο (π.ρ. κεηέξα κε 1 παηδί ζπκπιεξώλεη 1 ζειίδα, κε 2 παηδηά μερσξηζηή ζειίδα γηα θάζε παηδί θαη νύησ θαζεμήο)
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ

Παιδί 1 από 1

Δπώλπκν
αηηνύζαο/αηηνύληνο

Όλνκα
αηηνύζαο/αηηνύληνο

Α.Φ.Μ.
αηηνύζαο/αηηνύληνο

Α.Μ.Κ.Α.
αηηνύζαο/αηηνύληνο

Κσδηθόο
αηηνύζαο/αηηνύληνο

Α.Μ.Κ.Α. παηδηνύ

Ηκεξνκελία
γέλλεζεο παηδηνύ

Κσδηθόο παηδηνύ

Δπώλπκν παηδηνύ

Όλνκα παηδηνύ

Δπώλπκν παηέξα

Όλνκα παηέξα

Παηδί ΑΜΔΑ
ΑΜΔΑ κε δηθαζηηθό
ζπκπαξαζηάηε
Παηδί αλάδνρεο
κεηέξαο
Παηδί κε επηκέιεηα
από παηέξα
Πεξηθέξεηα δνκώλ ηνπνζέηεζεο παηδηνύ
(κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ Πεξηθέξεηα δηακνλήο)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΟΜΩΝ
ΜΔ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΔΠΙΛΟΓΗ

ΚΩΓΙΚΟ
ΓΟΜΗ

Η επηινγή ησλ Γνκώλ είλαη πποαιπεηική

Βάζεη ηεο ΚΤΑ 16/ΟΙΚ 578/ΦΔΚ Β’ 1850/24-06-2016 ε δηαδηθαζία ηεο ζύδεπμεο είλαη ελδεηθηηθή
θαη δελ παξάγεη δεζκεπηηθά απνηειέζκαηα ηόζν γηα ηνλ Φνξέα / Γνκή όζν θαη ηελ
σθεινύκελε/θάηνρν «Αμίαο Σνπνζέηεζεο» (Voucher)

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΟΜΗ

ΓΗΜΟ ΓΟΜΗ

ΝΟΜΟ ΓΟΜΗ

1ε
2ε
3ε
4ε
5ε

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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Γ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΓΙΑ ΟΛΔ ΣΙ ΑΙΣΟΤΔ απαηηείηαη:


Δκηύπωζη ηεο ππνβιεζείζαο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ε νπνία ππέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986.
Η αηηνύζα νθείιεη λα ππνγξάςεη ηελ εθηππσκέλε αίηεζε (πξσηόηππε ππνγξαθή)



Αποδεικηικό ηοισείο Σαςηόηηηαρ (Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα ή Γηαβαηήξην)



Πιζηοποιηηικό Οικογενειακήρ καηάζηαζηρ



Ππάξη Γιοικηηικού Πποζδιοπιζμού Φόπος (εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα)
θνξνινγηθνύ έηνπο 2015 (εηζνδήκαηα 2015).

Σα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά αλαθέξνληαη ζε θάζε ελόηεηα, θαηά πεξίπησζε

Γ. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ
Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ηεο ππ. αξ. πξση. 3070/11-7-2016 πξόζθιεζεο ηεο ΔΔΣΑΑ ΑΔ

Ονομαηεπώνςμο

Τπογπαθή

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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