Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης Κ.Ε.Α
Κ.Ε.Α دخل التضامن الاجتماعي
1- Έντυπο Συναίνεση υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και θεωρημένο για το γνήσιο
της υπογραφής από το ΚΕΠ . Στη θέση του αιτούντα υπογράφει οποίος έχει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή τον
τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομα του

 وفي مكان مقدم الطلب,كيب6 نموذج موافقة موقع من قبل جميع أفراد الأسرة البالغين ومصدق على التوقيع من قبل ال-1
.كتروني أو يوقع المالك في حالة ان يكون مقدم الطلب يملك البيت6يوقع من كان بإسمه عقد الإ يجار الإل
2- Φωτοτυπία ταυτότητας – όλων των μελών του νοικοκυριού.

. لجميع أفراد الأسرة-  صورة عن بطاقة الهو ية-2
3- Ε1 φορολογικού - όλων των μελών του νοικοκυριού.

. لجميع أفراد الأسرةE1 ) البيان ا لضر يبي(فورولوجيكي ذيلوسي-3
4- Εκκαθαριστικό Σημείωμα - όλων των μελών του νοικοκυριού.

 لجميع أفراد الأسرة.)(ايكاثار يستيكو, التصفية-4
5- IBAN – φωτοτυπία της πρώτη σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης

.)IBAN(  صورة عن الصفحة الأولى من دفتر البنك الخاص بالحساب المصرفي وال-5
6- Φωτοτυπία Πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΗ

. صورة لفاتورة كهر باء حديثة-6
7- Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Κατοικίας , σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης ( σε
περίπτωση ενοικίασης )

.) أشهر على الأقل قبل تقديم الطلب (في حالة الإ يجار6 كتروني صالح لمدة6 عقد إ يجار منزل إل-7
8- Φωτοτυπία Τίτλου Ιδιοκτησίας και Έντυπο Ε9 ( σε περίπτωση ιδιοκτησίας ).

.) (في حالة التملكE9 كية واستمارة6 صورة عن سند المل-8
9- Έντυπο Ε2 Λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα σε περίπτωση Δωρεάν Παραχώρησης ).

.)باسم مقدم الطلب( في حالة المنزل المجاني

ΔΕΚΟ  وفاتورةΕ2  نموذج-9

10- E-mail ( διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου )

.)كتروني (الايميل6 عنوان البر يد الإل-10
11- Φωτοτυπία Διαβατηρίου - όλων των μελών του νοικοκυριού.( για αλλοδαπούς)

.) صورة عن جواز السفر لجميع أفراد الأسرة (للأجانب-11
12- Φωτοτυπία Άδειας Παραμονής ή Βεβαίωση Εγγραφής- Ευρωπαίου Πολίτη-όλων των μελών του
νοικοκυριού.( για αλλοδαπούς).

.)  صورة عن تصريح الإقامة أو شهادة التسجيل للمواطن ألاورو بي لجميع أفراد الأسرة (للأجانب-12
13- Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ- όλων των μελών που δεν εργάζονται.

. بطاقة بطالة سار ية المفعول لكل أعضاء العائلة الذين لا يعملون-13
14- Βεβαίωση Φοίτησης για μέλη του νοικοκυριού. Που φοιτούν σε νηπιαγωγείο , δημοτικό, γυμνάσιο, και για
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευση ( που φοιτούν σε σχόλες εντός ή εκτός Ελλάδας).

 الذين يتعلمون في ر ياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانو ية وطلاب التعليم العالي. شهادة طالب لأفراد الأسرة-14
.)(الملتحقون بالمدارس داخل اليونان أو خارجها

15- Φωτοτυπία Διαζευκτηρίου (σε περίπτωση διαζυγίου).

.) صورة عن وثيقة الطلاق (في حالة الطلاق-15
16- Φωτοτυπία Δικαστικής Απόφασης για την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων (σε περίπτωση διαζυγίου ή
μονογονεϊκών οικογενειών)

.) نسخة من قرار المحكمة بشأن حضانة الأطفال الق ُصر (في حالة الطلاق أو الأسرة المكونة من احد الوالدين فقط-16
17- Φωτοτυπία Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (σε περίπτωση χηρείας)

.) صورة عن شهادة الوفاة (في حالة الترمل-17
18- Απόφαση ΚΕΠΑ (σε περίπτωση αναπηρίας)

.) (في حالة الإعاقةΚΕΠΑ , قرار من مركز المصادقة على الإعاقة-18
19- Βεβαίωση Αστεγίας τρέχοντος έτους από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου (σε περιπτώσεις αστέγων)

.) شهادة تشرد هذا العام من الخدمات الاجتماعية للب لدية (في حالة التشرد-19
20- Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης και Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ (σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί
μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης)

.) (في حالة ولادة الطفل بعد تقديم الإقرار الضر يبيAMKA  شهادة الميلاد وشهادة أداء-20
21- Για μισθωτούς: Βεβαιώσεις αποδοχών για το τελευταίο εξάμηνο από εργοδότη ή ανάλυση κίνησης
τραπεζικού λογαριασμού από την τράπεζα για όλα τα εργαζόμενα μέλη του νοικοκυριού

 مطلوب شهادات الرواتب لآخر ستة أشهر من صاحب العمل أو تحليل معاملات الحسا ب: بالنسبة لإصحاب الرواتب-21
.المصرفي من قبل البنك لجميع أفراد الأسرة العام لين
22- Για ελεύθερους επαγγελματίες: έσοδα και ασφαλιστικές εισφορές του τελευταίου εξαμήνου

.  الدخل واشتراكات التأمين لآخر ستة أشهر: للعام لين لحسابهم الخا ص-22
23- Για πρόσθεση μέλους, επίσημο έγγραφο (πχ. Φορολογική Δήλωση) που αποδεικνύει ότι πλέον ζει στην
διεύθυνση που δηλώνεται στο νοικοκυριό.

 وثيقة رسمية (مثل الإقرار الضر يبي) تثبت أنه يعيش الآن ع لى العنوان المذكور من:  لإضافة عضو إلى الأسرة-23
. ا ل أ سر ة
24- Για διαγραφή μέλους, ηλεκτρονικό μισθωτήριο που αποδεικνύει ότι το άτομο έχει αλλάξει κατοικία.

.كتروني يثبت أن الش خص قد بدل محل إقامته6 عقد إ يجار إل:  لحذف العضو من الأسرة-24
25- Για μέλη που εκτίουν τη στρατιωτική τους θητεία, αποδεικτικό που το επιβεβαιώνει.

. لمن يؤدون خدمتهم العسكر ية اثبات يؤكد ذلك-25
Σε κάθε νοικοκυριό, μπορεί να υποβάλει αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, μόνο όποιος έχει στο
όνομά του το Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο, τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ή το έντυπο Ε2 (για δωρεάν παραχώρηση)

في حالة المنزل المجاني) أن

( E2 كية أو النموذج6كتروني أو سند مل6 يمكن فقط لمن لديه عقد إ يجار إل، من كل أسرة
.يتقدم بطلب لل حصول على دخل التضامن الاجتماعي كيا

