
                                                   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (ΚΕΑ)
1.Έντυπο Συναίνεσης: Υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από όλα τα ενήλικα 
μέλη της οικογενείας,   και των φιλοξενούμενων.

2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας όλων των ενήλικων μελών (Για αλλοδαπούς πολίτες: άδεια διαμονής όλων 
των μελών του νοικοκυριού σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης ΚΑΙ Διαβατήριο).

3. Τελευταία Φορολογική Δήλωση (Ε1) του αιτούντα και όλων των ενήλικων μελών.  

4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του αιτούντα και  όλων των ενήλικων μελών.

5. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλου πάροχου ρεύματος.

6. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/την αιτών/ούσα.

7. Τηλέφωνο επικοινωνίας (Κινητό)  και   Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (E-MAIL).

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο (εξαμήνου)  και για τους αλλοδαπούς να 
συνοδεύεται από επικυρωμένη μετάφραση.

9. Βεβαίωση φοίτησης για ανήλικα μέλη που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) με ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τον Αριθμό Μαθητή.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου Ε9 και ΕΝΦΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  :   ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα  απαραίτητη αντιστοιχία 
διεύθυνσης)–Ε1 ΚΑΙ Ε2 του ιδιοκτήτη του σπιτιού.
ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΗΜΑ: Kρίνεται αναγκαία η διενέργεια κοινωνικής έρευνας, για την 
ολοκλήρωση της οποίας απαιτείται η προσκόμιση α)Ε9 , β)Ε1 των ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ετών  και σε 
περίπτωση ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, το Ε2 του ιδιοκτήτη, και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ: Διαζευκτήριο και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που φαίνεται η λύση του γάμου, 
επιμέλεια παιδιών, ασφαλιστικά μέτρα εφόσον δεν καταβάλλεται η διατροφή, ή μήνυση και έγγραφα που
 να πιστοποιούν τη διαφορετική κατοικία του/της διαζευγμένου συζύγου (Ε1 και μισθωτήριο συμβόλαιο, 
πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ).Τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται απαραίτητα όλα μαζί. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Αίτηση διαζυγίου πρόσφατη (διετίας), Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,   
ασφαλιστικά μέτρα εφόσον δεν καταβάλλεται η διατροφήή μήνυση, και έγγραφα που να πιστοποιούν τη 
διαφορετική κατοικία του/της εν διαστάσει συζύγου (Ε1ή/και μισθωτήριο συμβόλαιο/πρόσφατο
 λογαριασμό ΔΕΚΟ).Τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται απαραίτητα όλα μαζί. 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:Τελεσίδικη δικαστική 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 ΔΕΚΟ) ή άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι το άτομο δεν αποτελεί μέλος 
του νοικοκυριού Έγγραφο απόφασης επιμέλειας ανήλικων τέκνων,  ή άγαμος/η με τέκνα κάτω των 18 ετών.  
Συνέχεια στην πίσω σελίδα



ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: Φωτοτυπία Λογαριασμού ασφάλισης (Καθαρά ποσά, (αποδοχές μείον εισφορές 
εφόσον υπάρχουν),  ελεύθερα επαγγέλματα (Ακαθάριστα εισοδήματα 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.

ΑΝΕΡΓΙΑ: Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ (όχι κάρτα ανεργίας ή αποδεικτικό ανανέωσης) ή βεβαίωση
με τον λόγο απόρριψης. 
 ΑΣΤΕΓΙΑ: α) Βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από Υπνωτήριο Αστέγων.
                  β)  Βεβαίωση αστεγίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Έγγραφο γνωστοποίησης ποσοστού αναπηρίας.Γνωμάτευση ΚΕΠΑ, σε περίπτωση αδυναμίας
εργασίας του αιτούντος λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω. 
Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα 
αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου 
δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης 
θανάτου κτλ). 

Μονογονεϊκές οικογένειες, αλλοδαποί με άδεια παραμονής και νοικοκυριά που έχουν φιλοξενούμενα 
μέλη υποβάλλουν αίτηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  στα Κέντρα Κοινότητας

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ:
Φοιτητές κάτω των 25 ετών.
Φιλοξενούμενα μέλη νοικοκυριού.
Φιλοξενούμενα μέλη νοικοκυριού που δεν προκύπτουν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορούν
 να ενταχθούν.
Αιτούντες άσυλο.
Κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.
Αιτούντες για αρχική έκδοση (και όχι ανανέωση) άδειας διαμονής.

  Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία 
υποβολής της αίτησης για το Κ.Ε.Α.. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα διακόπτεται
και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.        

                            Υποχρεώσεις δικαιούχων
Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού: Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
κάθε έτος.
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την υποβολή αίτησης στο Κ.Ε.Α. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν δύναται να παρακαμφθεί ούτε για τις 
περιπτώσεις αιτούντων που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. 

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τηλέφωνα για ραντεβού  2410680241-2410680242-2410680216

Τελευταία ενημέρωση 23/8/2021


