ΕΠΊΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ

مساعدة السكن الوثائق المطلو بة
1- Έντυπο Συναίνεσης ,( με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ ,συμπληρωμένα για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και το
γνήσιο της υπογραφής για όλους εκτός από τον αιτούντα ).

 باستثناء,  مكتمل وموقع من جميع أفراد الأسرة البالغين وتم التصديق على تواقيعهم. AFM  وAMKA (مع, نموذج الموافقة-1
.)مقدم ال طلب
2- Φορολογική δήλωση Ε1+ εκκαθαριστικό.

.)(ايكاثار يستيكو, التصفية+ E1  البيان الضر يبي-2
3- Μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες μετά την έγκριση για λήψη του επιδόματος.

. أشهر على الأقل بعد الموافقة على ا ستلام المساعدة6  عقد إ يجار ساري المفعول لمدة-3
4- Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ

.كهر باءe صورة عن فاتورة ال-4
5- Φωτοτυπία ΙΒΑΝ.

.)IBAN(  صورة عن الحسا ب المصرف ي وال-5
6- Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα
αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημο
δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή ( π,χ. Πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο, ληξιαρχικής πράξης
θανάτου, πιστοποιητικό γάμου, κτλ.)

م طلوب تقديم أي م ستند رسمي يوثق التغيي ر، كترونيةe ف ي حالة اختلاف تركيبة الأسرة عن تلك التي تظهر ها نتائج المعابر الإل-6
.) إلخ،  شهادة الزواج،  شهادة الوفاة، (مثل نسخة عن شهادة الميلاد
7- Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού ειναι αλλοδαπός , κι εφόσον τα στοιχεία
της άδειας παραμονής του δεν αντλούνται μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η
προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεση αιτήματος ανανέωσης της . ΠΡΟΣΟΧΉ Δεν
μπορούν να αιτηθούν οι 1- αιτουντες διεθνούς προστασίες ( αιτούντες άσυλο). 2- κάτοχοι ειδικής βεβαίωση
νόμιμης διαμονής . Και 3- όσοι έχουν αιτηθεί για αρχική έκδοση (και οχι ανανέωση), άδειας διαμονής.

 وإذا لم يتم الحصول على تفا صيل تصريح إقامته من خلا ل،  ف ي حال كان مقدم ال طلب أو أحد أفراد الأسرة البالغين أجنبي ًا-7
 تقديم طلب للحصول على تجديد تصريح,)(بليه فيفيوسي, في جب تقديم تصريح إقامة ساري المفعو ل أو شهادة،  كترونيةeالمعابر الإل
 حاملي: ً  ثانيا.) طالبي ا لحماية الدولية (طالبي اللجوء: أولا,  تنبيه لا يمكن للأفراد التالية التقدم بطلب لمساعدة السكن.الإقامة
.) (وليس تجديد, أولئك الذي ن تقدموا ب طلب إصدار تصريح الإقامة لأول مرة: ً  ثالثا.)(ايذيكي فيفيوسي, شهادة خاصة

8- Σε περίπτωση μονογένεσης οικογενείας προσκομίζεται κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που
τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ΅6 αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική
απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία την προσωρινή ή μόνιμη
επιμέλεια ενός περισσότερων ανήλικων τέκνων ,(ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι
άγαμος σε χηρεία ή διαζευγμένος ή ο έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.

 يتم تقديم أي دليل داعم منا سب يثبت أن أحد الوالدين و بشكل حصري أو بعد،  ف ي حالة العائلة المكونة من احد الوالدين-8
 يمارس الحضانة المؤقتة أو الدائمة لطفل قا صر او أكثر من، التناز ل ذي الصلة بقرار من المحكمة أو سند موثق وفقًا للتشر يعا ت
.) أو أن الوالد الآ خر محتجز في السجن, أو مطلق,  أو أرمل, (الم ستندات الدالة على أنه أعزب.طفل
9- Σε περίπτωση οικογένειας ε απροστάτευτο/α τέκνο/α προσκομίζεται δικαστική απόφαση ανάθεση
επιμέλειας αυτού/ων σε μέλος του νοικοκυριού (ανήλικα μέλη του νοικοκυριού πού είναι αρφανά και
από τους δυο γονείς ή πού κανείς γονέας δε μπορεί να ασκήσει την γονική τους μέριμνα , λόγω ασθενείας
αναπηρίας κράτηση ή στρατιωτικής θητείας )και που η επιμέλειας τους έχει ανατεθεί με δικαστική
απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.

 يتم تقديم قرار من المحكمة بمنح الحضانة لأحد أفراد الأسرة ( القا صرون الذين،  ف ي حالة وجود أسرة لديها طفل غي ر محمي ب سبب المر ض أو الإعاقة أو، تيتموا من قبل كلا الوالدين أو حيث لا يمكن لأي من الوالدين ممارسة المسؤولية الأبو ية
.الاحتجاز أو الخدمة العسكر ية) والتي تم إسناد حضانتهم إلى أحد أفراد الأسرة بقرار من المحكمة
10- για Έλληνας πολίτη τελευταίες 5 Φορολογικές δήλωσες (αν δεν έχει απόδειξη ότι ήταν στην Ελλάδα , με
λογαριασμό ΔΕΚΟ ένοικοι ή κάτι που να αποδεικνύει ότι ήταν στην Ελλάδα .

 وليس لديه أي،  بيانات ضر يبية (إذا لم يكن لديه دليل على أنه كان في اليونان5  بالن سبة للمواطن اليوناني م طلو ب آخر-10
. أو أي شيء يثبت أنه كان في اليونانΔΕΚΟ فاتورة من
11- Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη από την αστυνομία αν κατάγεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

. بطاقة المواطن الأورو بي من الشرطة إذا كان من رعايا دول الاتحاد الأورو بي-11
12- τουλάχιστον 5 έτη στην Ελλάδα πολίτης Ευρωπαϊκής χωράς .

. سنوات في اليونان بالنسبة لمواطني الدول الأورو بية5  ما لا يقل عن-12
13- τουλάχιστον 12 έτη στην Ελλάδα ( αδεία διαμονής ), πολίτης τρίτης χωράς .

. بالن سبة لمواطني الدول الثالثة، ) عام ًا في اليونان (تصريح إقامة12  على الأقل-13

