
                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
«Διαδικασία ένταξης κατοίκων στο οικονομικό βοήθημα του Δήμου Κηφισιάς» 

 
Ο Δήμος Κηφισιάς, στο πλαίσιο άσκησης  κοινωνικής πολιτικής , θα προσφέρει οικονομική ενίσχυση 

το Πάσχα σε  οικογένειες – μόνιμους κάτοικους Κηφισιάς . 
Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία  της Διεύθυνσης 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού  ( Μαρίνου Αντύπα 3,  Κάτω Κηφισιά ) κατόπιν 
ραντεβού με κοινωνικό επιστήμονα της υπηρεσίας και στο διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης 

σχετικής ανακοίνωσης στον τύπο, έως 12 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019 
  
    
Προϋποθέσεις χορήγησης:  
    

 
 Μόνιμοι Κάτοικοι Κηφισιάς 
 
 Το Εισόδημα να μην υπερβαίνει  για: 

   1 άτομο:  6.000,00 €          5 άτομα:  10.800,00 € 
   2 άτομα:  7.200,00 €          6 άτομα:  12.000,00 € 
   3 άτομα:  8.400,00 €          7 άτομα:  13.500,00€  
   4 άτομα:  9.600,00 € 
 

 Τόκοι καταθέσεων έως το ποσό των 
200,00 € το έτος 

 
 Κοινωνική έρευνα όπου απαιτείται 

 
 
 

 
 

 Όριο ακίνητης περιουσίας έως  
150.000,00 € το άτομο προσαυξανόμενο 
15.000,00 €  για κάθε επιπλέον μέλος 

 
 Τα παραπάνω εισοδήματα 

προσαυξάνονται,  εάν υπάρχει, 
πιστοποιημένη αναπηρία από 
υγειονομική επιτροπή  ή ενοικιαζόμενη 
κατοικία, κατά  3.000,00 €.  

 
 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:   
 
Α:Δικαιούχος ΚΕΑ 
 
 
Αντίγραφο  τελευταίας   εγκριτικής αίτησης στο ΚΕΑ,   που να είναι σε ισχύ. 

 
Β:Λοιποί δικαιούχοι 
 

 Αίτηση - Η αίτηση κατατίθεται στην 
Κοινωνική Υπηρεσία ( Μαρ. Αντύπα 3 )  

 
  Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου-όλων των 
μελών 

 Μισθωτήριο συμβόλαιο ( εάν υπάρχει ) 
 Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας  από 

ΟΑΕΔ ( εάν υπάρχει 
 Απόφαση αναπηρίας ( εάν υπάρχει) 

 Εκκαθαριστικό εφορίας , αντίγραφο Ε1  & 
εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ , του τελευταίου 
φορολογικού έτους  όλων των 
συνοικούντων  ενηλίκων μελών 

 

 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το 
Δήμο Κηφισιάς  

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
(ζητείται αυτεπάγγελτα) 

 Σε περίπτωση που δεν διαθέτει 
περιουσιακά στοιχεία, ο αιτών ή  κάποιο 
μέλος , απαιτείται Ε9 κενό 

 
 Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ 

 
 Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα 

και σε περίπτωση που επιθυμεί να 
κατατεθεί σε λογαριασμό τρίτου, 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του 
αιτούντα που να δηλώνει τον ΙΒΑΝ 
λογαριασμό και το όνομα 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με : 
Την Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία : Μαρίνου Αντύπα 3,  Κάτω Κηφισιά 
τηλ. 2108082994,fax:210-6202109 e-mail : merimna@ kifissia.gr 


