
                               ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑ

1. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ:   Πριν τη υποβολή της αίτησης υπογεγραμμένο και θεωρημένο για  το γνήσιο
της υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογενείας, καθώς και των φιλοξενούμενων.  

2.  Φωτοτοτυπία ταύτοτητας  όλων των ενηλίκων  μελών.  (Για αλλοδαπούς πολίτες:  άδεια διαμονής
όλων των μελών του νοικοκυριού σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης Και Διαβατήριο).

3. Φορολογική δήλωση τελευταίου έτους (Ε1), το εκκαθαριστικό σημείωμα, την  δήλωση ακινήτων
(Ε9) και αντίγραφο του  ΕΝΦΙΑ του αιτούντα, και όλων των υπολοίπων ενηλίκων μελών του νοικοκυριού).

4. Φωτοτυπία Ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

5. Φωτοτυπία πρόσφατου Αριθμού Παροχής Ρεύματος.  

6. Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο   τον/την αιτούντα/αιτούσα.

7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (E-MAIL).

8. Τηλέφωνο επικοινωνίας (Κινητό).

9. Βεβαίωση φοίτησης για ανήλικα μέλη που φοιτούν σε σχολείο με ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τον Αριθμό μαθητή.

10.  Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης (πρόσφατο  6μήνου)  και  για  τους  αλλοδαπούς  να
συνοδεύεται από επικυρωμένη μετάφραση.

 11. Γνωμάτευση αναπηρίας ΚΕΠΑ.

12. Άνεργοι: βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ  ή βεβαίωση  ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής
στα μητρώα του.

13.  Εργαζόμενοι:  Εισοδήματα  του τελευταίου εξαμήνου  από την  ημέρα της αίτησης,   από μισθούς,
ελεύθερα  επαγγέλματα  (Ακαθάριστα  προ  φόρων  και  μετά  την  αφαίρεση  των  ασφαλιστικών
εισφορών),  αγροτική  δραστηριότητα,  ενοίκια,  επίδομα  ανεργίας  άλλα  επιδόματα,  Α21, συντάξεις
εσωτερικού ή εξωτερικού, επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε. Ο.Ε, Α.Ε), εργόσημα, ΕΚΑΣ, διατροφή ή άλλα εισοδήματα.

14. Μονογονεϊκές οικογένειες: Τελεσίδικη απόφαση ή δικαστική απόφαση διάστασης, ή δικαστική λύση
του  συμφώνου  συμβίωσης,  απόφαση  προσωρινής  επιμέλειας  ή  πρόσφατη  αίτηση  διαζυγίου  για  τη
διάσταση,  ή  αποδεικτικά  που  τεκμηριώνουν  ότι  οι  σύζυγοι  δεν  συνοικούν  (μισθωτήρια  συμβόλαια,
λογαριασμοί  ΔΕΗ  ή  άλλο  δικαιολογητικό  που  αποδεικνύει  ότι  το  άτομο  δεν  αποτελεί  μέλος  του
νοικοκυριού. Έγγραφο επιμέλειας ανηλίκων τέκνων.

15.  Διαζύγιο/διάσταση:  Διαζευκτήριο,  Πιστοποιητικό   Οικογενειακής  Κατάστασης  που  αναφέρεται  το
διαζευκτήριο.
Σε περίπτωση διάστασης οποιοδήποτε δικαστικό έγγραφο (αίτηση διαζυγίου/ ασφαλιστικά μέτρα) επίσης
έγγραφα που πιστοποιούν την διαφορετική  κατοικία του/της εν διαστάσει συζύγου (Ε1 ή και μισθωτήριο
συμβόλαιο πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ρεύματος.
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16.  Άστεγοι:Βεβαίωση κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου ή βεβαίωση χρήσης από το υπνωτήριο
Αστέγων.

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα  εισοδηματικά  και  περιουσιακά  στοιχεία,  συζύγου,  κάποιου  εκ  των  μελών  του
νοικοκυριού, που διαμένει στο εξωτερικό, προσμετρούνται στον υπολογισμό των κριτηρίων για
ένταξη στο πρόγραμμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1. Όταν η μόνιμη κατοικία είναι διαφορετική από αυτή που έχει δηλωθεί στο Ε1:
α) για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία προσκομίζετε συμβόλαιο ιδιοκτησίας και λογαριασμός ΔΕΚΟ

β) για  διαμονή  σε  ενοικιαζόμενη  κατοικία  απαιτείται  προσκόμιση  αντιγράφου ηλεκτρονικού
μισθωτηρίου που τεκμηριώνει τη διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από
την υποβολή της αίτησης και λογαριασμού ΔΕΗ  ή άλλου παρόχου ρεύματος.

γ)  για  διαμονή  σε  δωρεάν  παραχωρημένη  κατοικία  απαιτείται  να  έχει  δηλωθεί  στην  τελευταία
εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1)  και το Ε2 του ιδιοκτήτη του σπιτιού καθώς και του
αιτούνα,  και λογαριασμός  παρόχου ρεύματος στο όνομα του ατόμου που δέχεται την παραχώρηση. Η
παραχώρηση πρέπει να είναι εκατό τοις εκατό (100%).

2. Όταν η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν  στην ηλεκτρονική διασταύρωση
της αίτησης τότε  προσκομίζετε  ένα  επίσημο  δικαιολογητικό  (ληξιαρχική  πράξη  γέννησης,  πράξη
θανάτου, πράξη γάμου, διαζύγιο, διάσταση, υιοθεσίας, επιμέλεια απροστάτευτων τέκνων κλπ).
                                                                                                                                                              
3 Όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι διαφορετικά από τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης
τότε  προσκομίζετε  ένα  επίσημο  δικαιολογητικό  όπως  συμβόλαιο  πώλησης,  αγοράς,  δωρεάς,
παραχώρησης ή κατασχετήριο.

4. Όταν η εργασιακή κατάσταση είναι διαφορετική από τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης
τότε προσκομίζετε επιστολή απόλυσης από τον εργοδότη ή βεβαίωση εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει  όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη
διαδικασία  υποβολής  της  αίτησης.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  μέσω  μηνιαίων  ηλεκτρονικών
διασταυρώσεων, διακόπτεται το πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης και επιστρέφονται τα αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά.   
              
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:
1) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας κάθε έτος.
2) Συναινούν στην διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ΄ οίκον επισκέψεις από τους αρμόδιους υπάλληλους των
Δήμων για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
3)  Οι  κηδεμόνες  των  ανήλικων  μελών  του  νοικοκυριού  υποχρεούνται  να  εξασφαλίσουν  την  φοίτηση  αυτών  στην
υποχρεωτική εκπαίδευση.
4) Οι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται να εγγραφούν στα
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Τελευταια ενημέρωση 1/2/2021 σελ. 2


