Απαραίτητα Δικαιολογητικά για
Κ.Ε.Α (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1) Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού με
θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.
2) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση
κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση άδειας (όχι αρχικής) ή κάρτα Ευρωπαίου πολίτη ή
βεβαίωση ασύλου (όχι αιτήσαντος ασύλου). Όλων των μελών του νοικοκυριού.
(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).
"3) Αποδεικτικό ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
α) Για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, προσκόμιση Ε9 ή συμβολαίου που τεκμηριώνει την
ιδιοκτησία. **
β) Για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, προσκόμιση ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, από το
οποίο να τεκμηριώνεται η διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον έξι μήνες πριν
από το μήνα υποβολής της αίτησης.
γ) Για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, να έχει δηλωθεί στην τελευταία
εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (καθώς και Ε2).
δ) στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης Δομών
Αστέγων, από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας.
ε) στην περίπτωση που ο αιτών φιλοξενείται, δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση ο ίδιος.
Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτή
που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται
επιπλέον των ανωτέρω και λογαριασμος ΔΕΚΟ που να καλύπτει τη διαμονή σας για το
τελευταίο 6μηνο – ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).
"
4) Ε1 και εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους (του αιτούντα και όλων των
μελών του νοικοκυριού – ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).
5) Στην περίπτωση ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ, επιπλέον ΑΜΚΑ και βεβαίωση φοίτησης με
αριθμό μαθητή και κωδικό σχολείου, προκειμένου να διαπιστωθεί η φοίτησή τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση.
Σε Μονογονεϊκές οικογένειες, χρειάζεται απόφαση διαζυγίου ή αποδεικτικά διάστασης και
επιμέλεια τέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΒΑΝ στο όνομα του αιτούντα – ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ.
7) E-mail.
8) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε περίπτωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, χρειάζεται η
απόφαση ένταξης και extrait τελευταίου 6μήνου από την τράπεζα).
9) Αριθμός Κινητού του αιτούντα.

10) Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ (ή άλλης εταιρείας) για την απόδειξη διαμονής στην
κατοικία το τελευταίο εξάμηνο – ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ.
Στην περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού ή τα οικονομικά στοιχεία είναι
διαφορετικά, με τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, ίσως ζητηθεί η
προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει την μεταβολή (π.χ. πρόσφατο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή ληξιαρχικές πράξης γέννησης, γάμου, θανάτου,
βεβαίωση ενσήμων ή εργασίας κλπ).
**Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτούνται επιπλέον Ε9 , Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των
συνιδιοκτητών.

