
Πνηα έγγξαθα γίλνληαη απνδεθηά ωο απνδεηθηηθά δηεύζπλζεο θαηνηθίαο; 

Τν έγγξαθν γηα ηελ απόδεημε ηεο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο ζαο πξέπεη λα έρεη εθδνζεί από θξαηηθή αξρή, εηαηξία 

θνηλήο ωθέιεηαο ή ρξεκαηνπηζηωηηθό ίδξπκα. Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: ην όλνκα θαη 

ην επίζεηό ζαο, ηελ ηξέρνπζα δηεύζπλζε θαηνηθίαο ζαο, κία εκεξνκελία (π. ρ. εκεξνκελία έθδνζεο ή ιήμεο), 

θαζώο θαη έλα ζαθή θωδηθό αλαθνξάο (π.ρ. έλαλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ή έλαλ αξηζκό ινγαξηαζκνύ ή πειάηε). 

Τα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεηε  πξέπεη λα είλαη ηα ίδηα κε εθείλα πνπ αλαγξάθνληαη ζην απνδεηθηηθό έγγξαθν. Η 

δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην έγγξαθν πξέπεη λα είλαη ε ηξέρνπζα δηεύζπλζε θαηνηθίαο ζαο. Γελ κπνξνύκε λα 
απνδερζνύκε έγγξαθα κε ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ή επαγγεικαηηθή δηεύζπλζε.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο γίλνληαη δεθηά ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

 Λνγαξηαζκόο ξεύκαηνο  

 Αληίγξαθν θίλεζεο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ  

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα  

 Απνδεηθηηθό ηαπηόηεηαο κε θωηνγξαθία  

 Απνδεηθηηθό ππνζήθεο  

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην εθινγηθό κεηξών  

 Αιιεινγξαθία από κία ππεξεζία ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή παξνρώλ (π. ρ. βεβαίωζε ζύληαμεο, 

επηδόκαηνο αλεξγίαο θ.ιπ.)  

 Αζθάιηζε θαηνηθίαο  

 Σύκβαζε εξγαζίαο ηνπ δεκνζίνπ  

Λνγαξηαζκνί θνηλωθειώλ νξγαληζκώλ  

Οη ινγαξηαζκνί ξεύκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ωο απνδεηθηηθό δηεύζπλζεο θαηνηθίαο δελ πξέπεη λα είλαη 
παιηόηεξνη από ηξεηο κήλεο. Τα γεληθά απνδεθηά έγγξαθα είλαη ηα αθόινπζα:  

 Λνγαξηαζκόο θπζηθνύ αεξίνπ  

 Λνγαξηαζκόο ξεύκαηνο  

 Λνγαξηαζκόο ύδξεπζεο  

 Λνγαξηαζκόο θαιωδηαθήο ηειεόξαζεο  

 Λνγαξηαζκόο ζηαζεξήο ηειεθωλίαο  

Οη ινγαξηαζκνί ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθωλίαο δελ γίλνληαη δεθηνί ωο απνδεηθηηθά δηεύζπλζεο θαηνηθίαο.  

Παξαθαινύκε βεβαηωζείηε όηη ηα ππνβαιιόκελα έγγξαθα αλαγξάθνπλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

Αληίγξαθν θίλεζεο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 

Τν αληίγξαθν θίλεζεο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (Bank Statement) πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ 

ηξηώλ κελώλ. Τα ζηνηρεία ππνιoίπνπ θαη ζπλαιιαγώλ κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ κε καύξν ρξώκα. Θα πξέπεη 
ωζηόζν λα βεβαηωζείηε όηη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο είλαη επαλάγλωζηεο:  

 Όλνκα  

 Δπώλπκν  

 Γηεύζπλζε  

 Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ  

 Ηκεξνκελία έθδνζεο 

Σηηγκηόηππα νζόλεο από ηηο δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζαο δελ γίλνληαη απνδεθηά.  

Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα  

Γηα ηελ επηηπρή επαιήζεπζε ηεο ηξέρνπζαο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο ζαο πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε θνξνινγηθή 
ελεκεξόηεηα (Δθθαζαξηζηηθό εθνξίαο) από ηελ αξκόδηα γηα ηελ πεξηνρή ζαο δεκόζηα ππεξεζία.  



Γηα ηελ απόδεημε κηαο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα, δελ κπνξνύκε γηα παξάδεηγκα λα απνδερζνύκε 
βεβαίωζε από ηζπαληθή ππεξεζία, αθόκα θαη αλ απηή απνζηέιιεηαη ζηελ Διιάδα.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο, ε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληόο ηωλ 
ηειεπηαίωλ 12 κελώλ θαη λα πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Όλνκα  

 Δπώλπκν  

 Γηεύζπλζε  

 ΑΦΜ ή αξηζκό ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ  

 Ηκεξνκελία έθδνζεο  

Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην εθινγηθό κεηξών  

Βεβαίωζε από ην εθινγηθό κεηξών (π. ρ. έληππν εγγξαθήο) γίλεηαη δεθηή ωο πηζηνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο. 
Πξέπεη λα πιεξνύληαη νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:  

 Τν έγγξαθν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί από ηελ ππεξεζία πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ζαο.  

 Τν έγγξαθν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ 12 κελώλ.  

 Τν έγγξαθν πξέπεη λα αλαθέξεη ην όλνκα, ην επίζεην θαη ηελ ηξέρνπζα δηεύζπλζε θαηνηθίαο ζαο.  

Αιιεινγξαθία κε θξαηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή παξνρώλ  

Γηα ηελ επηηπρή πηζηνπνίεζε ηεο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο κπνξείηε λα πξνζθνκίζεηε ηε βεβαίωζε αξρήο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαβνιή παξνρώλ (π. ρ. ζύληαμε, επίδνκα αλεξγίαο θ.ιπ.) από ηελ αξκόδηα αξρή. Η βεβαίωζε πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:  

 Τν έγγξαθν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί από ηελ ππεξεζία πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ζαο. 

 Τν έγγξαθν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ 6 κελώλ.  

 Τν έγγξαθν πξέπεη λα αλαθέξεη ην όλνκα, ην επίζεην θαη ηελ ηξέρνπζα δηεύζπλζε θαηνηθίαο ζαο.  

Γξακκάηην ππνζήθεο 
 

Ωο απνδεηθηηθό δηεύζπλζεο θαηνηθίαο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γξακκάηηα ππνζήθεο από ηξάπεδα ή 

πηζηωηηθό ίδξπκα, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ 12 κελώλ θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο 

αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:  

 Όλνκα  

 Δπώλπκν  

 Γηεύζπλζε  

 Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ  

 Ηκεξνκελία έθδνζεο  

Αζθάιηζε θαηνηθίαο  

 

Παξαθαινύκε ρξεζηκνπνηείζηε έλα αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην θαηνηθίαο πνπ ηθαλνπνηεί ηα αθόινπζα θξηηήξηα:  

 Τν αζθαιηζηήξην πξέπεη λα έρεη ζπλαθζεί εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ 12 κελώλ.  

 Ο αξηζκόο αζθαιηζηεξίνπ πξέπεη λα είλαη εκθαλήο.  

 Ο ινγαξηαζκόο πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζην όλνκά ζαο θαη ε δηεύζπλζή ζαο πξέπεη λα είλαη 

επαλάγλωζηε.  

 

Σύκβαζε εξγαζίαο ηνπ δεκνζίνπ  

 

Παξαθαινύκε ρξεζηκνπνηείζηε κηα ζύκβαζε εξγαζίαο πνπ ηθαλνπνηεί ηα αθόινπζα θξηηήξηα:  

 Η ζύκβαζε πξέπεη λα έρεη ζπλαθζεί εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ δώδεθα κελώλ.  

 Η ζύκβαζε πξέπεη λα έρεη ζπλαθζεί ζην όλνκά ζαο θαη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ζαο πξέπεη λα είλαη 

επαλάγλωζηε 


