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ȅįηγίİς ıυμπλήρωıης
  
Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων της Ζίτησης γιΖ επίδομΖ ΖνεργίΖς ΙΙ της 
ΟμοσπονδιΖκής ΥπηρεσίΖς ΑπΖσχόλησης (Bundesagentur für Arbeit) 

Οι οδηγίες συμπλήρωσης είναι συστατικό μέρος της αίτησης για παροχές για την εξασφάλιση της διαβίωσης 
σύμφωνα με το Δεύτερο Βιβλίο του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II). Στο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με 
το Δεύτερο Βιβλίο του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II) θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.  

Οι οδηγίες συμπλήρωσης και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα συμπλήρωσης διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση     
www.arbeitsagentur.de ακόμα και στην αγγλική, ρωσική, τούρκική, αραβική, ισπανική, γαλλική, ελληνική, 
σερβική, κροάτικη, ιταλική, πολωνική, πορτογαλική, βουλγάρικη και ρουμάνικη γλώσσα.  

 

Wichtige Hinweise 

ȈημΧνĲικές πληροφορίİς  



ȆΧρΧκΧλώ λάβİĲİ υπόψη, όĲι η ΧίĲηıή ȈΧς κΧĲά κΧνόνΧ έχİι ιıχύ Χπό Ĳην πρώĲη Ĳου 
μήνΧ (§ 37 πΧρ. 2 İį. 2 ǻİύĲİρο Ǻιβλίο Ĳου ȀώįικΧ Ȁοινωνικής ǹıφάλιıης (SGB II) 
κΧι γι’ ΧυĲό θΧ πρέπİι νΧ πΧρέχİĲİ ıĲοιχİίΧ – κυρίως ıχİĲικά μİ Ĳην İιıροή 
İιıοįήμΧĲος- γιΧ ολόκληρο Ĳον μήνΧ Ĳης υποβολής Ĳης ΧίĲηıής ȈΧς.  

ȆΧρΧκΧλώ μην κΧĲΧθέĲİĲİ κΧĲά βάıη ĲΧ πρωĲόĲυπΧ įικΧιολογηĲικά έγγρΧφΧ, Χλλά 
ĲΧ ΧνĲίγρΧφά Ĳους. 

Η įίĳηĲη γιį ıπίİομį įνıργίįς ΙΙ įποĳıλıίĳįι įπό ĳη βįĲική įίĳηĲη κįι İιάφορį Ĳυνημμένį Ĳĳοιφıίį κįι 
έγγρįφį, που θį πρέπıι νį Ĳυμπληρωθούν ıπιπλıόν įνάλογį μı ĳις Ĳυνθήκıς İιįβίωĲής Σįς. Γιį νį 
μπορέĲουν νį υπįφθούν μı Ĳįφήνıιį įυĳά ĳį Ĳυνημμένį Ĳĳην πıρίπĳωĲή Σįς, įπįιĳıίĳįι, νį 
κįĳįφωρήĲıĳı ıκ νέου ıİώ ĳį προĲωπικά Σįς İıİομένį.      

Bedarfsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ Χνάγκης   

ΜίΖ κοινότητΖ Ζνάγκης ΖποτελείτΖι Ζπό την ή τον ικΖνή- ό προς εργΖσίΖ δικΖιούχο της 
πΖροχής κΖθώς κΖι κΖτά κΖνόνΖ Ζπό  

 την όχι συνεχώς εν διΖστάσει σύζυγο,
 

 τον όχι συνεχώς εν διΖστάσει σύζυγο,
 

 την όχι συνεχώς εν διΖστάσει κΖτΖχωρημένη ομόφυλη σύντροφο συμβίωσης, 
 

 τον όχι συνεχώς εν διΖστάσει κΖτΖχωρημένο ομόφυλο σύντροφο συμβίωσης ή
  

 ενός προσώπου, που συμβιώνει με την ή τον ικΖνή- ό προς εργΖσίΖ δικΖιούχο της 

πΖροχής σε μίΖ κοινότητΖ ευθύνης («κοινότητΖ πΖρόμοιΖ με γάμο¬).   

Στην κοινότητΖ Ζνάγκης Ζνήκουν κΖι τΖ ΖνύπΖντρΖ τέκνΖ της οικογενειΖκής εστίΖς, που δεν 
έχουν συμπληρώσει ΖκόμΖ το 25. έτος της ηλικίΖς τους, εφόσον δεν μπορούν νΖ 
εξΖσφΖλίσουν τη διΖβίωσή τους Ζπό δικά τους εισοδήμΖτΖ (π.χ. επίδομΖ τέκνων κΖι 
κΖτΖβολές διΖτροφής) ή περιουσίΖ. 

Αντιθέτως οι γονείς ή ο γονέΖς που ζουν κάτω Ζπό την οικογενειΖκή στέγη ενός ΖνύπΖντρου 
ικΖνού προς εργΖσίΖ τέκνου, που είνΖι τουλάχιστον 15 Ζλλά όχι 25 ετών, Ζνήκουν στην 
κοινότητΖ Ζνάγκης, ότΖν το τέκνο υποβάλλει Ζίτηση γιΖ επίδομΖ ΖνεργίΖς ΙΙ.  

Πληροφορίες για «κοινότητα οικογενειακής στέγης» θα βρείτε στη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Πληροφορίες για «κοινότητα ευθύνης» θα βρείτε στη σελίδα 6 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Vertretung der Bedarfsge
meinschaft 

Ǽκπροıώπηıη Ĳης 
κοινόĲηĲΧς Χνάγκης 

Η κοινότητΖ Ζνάγκης εκπροσωπείτΖι κυρίως Ζπό το πρόσωπο, που ΖιτείτΖι το επίδομΖ 
(ΖιτούσΖ ή Ζιτών).  

ΓιΖ ολόκληρη την κοινότητΖ Ζνάγκης ΖπΖιτείτΖι μόνο μίΖ Ζίτηση. ΚΖτά τη συμπλήρωση της 
Ζίτησης ως εκπρόσωπος θΖ πρέπει νΖ συμπεριλάβετε τους εκπροσωπούμενους κΖι νΖ 
συνεννοηθείτε μΖζί τους γιΖ τΖ βΖσικά στοιχείΖ κΖθώς κΖι τΖ στοιχείΖ που τους Ζφορούν. ΤΖ 
μέλη της κοινότητΖς Ζνάγκης μπορούν νΖ εκπροσωπηθούν κΖι εν μέρει μόνο, δηλΖδή π.χ. νΖ 
συμπληρώσουν κΖι νΖ υπογράψουν οι ίδιοι τΖ συνημμένΖ ΕΚ VM. κΖι  

 
 

Was ist, wenn ich die Vertretung
nicht möchte?

      
 

Τι γίνıĳįι Ĳı πıρίπĳωĲη που İıν
ıπιθυμώ ĳην ıκπροĲώπηĲη;

Τα μέλη της κοινότητας ανάγκης μπορούν να υποβάλλουν και οι ίδιοι μια αίτηση, όταν δεν συμφωνούν με μία 
εκπροσώπηση από την αιτούσα ή τον αιτούντα. Με αίτησή τους τα μέλη της κοινότητας ανάγκης ανακαλούν το 
πληρεξούσιο εκπροσώπησης και εκπροσωπούν οι ίδιοι τα συμφέροντά τους (Το § 36 Πρώτο βιβλίο του Κώδικα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (SGBI) ισχύει αναλόγως). Ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν στην υφιστάμενη 
κοινότητα ανάγκης. Επίσης είναι ακόμα δυνατό, να απαιτήσουν να γίνονται οι πληρωμές μόνο στους ίδιους. Σ’ 
αυτή την περίπτωση η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης ισχύει ως προς τα λοιπά. 

1. Hauptantrag/Anlage WEP / Κύπια αίτηση/Σȣνημμένο WEP 

Οι οİηγίıς ĲυμπλήρωĲης ĳης κύριįς įίĳηĲης Σįς βοηθούν κįι Ĳĳη ĲυμπλήρωĲη ĳου Ĳυνημμένου WEP γιį
ένį įκόμį πρόĲωπο ηλίκιįς άνω ĳων 15 ıĳών Ĳĳην κοινόĳηĳį įνάγκης. 

ȉΧ προıωπικά μου ıĲοιχİίΧ 
Rentenversicherungs- 
nummer 

ǹριθμός Χıφάλιıης 
ıύνĲΧξης 

Ως λήπτριΖ ή λήπτης του επιδόμΖτος ΖνεργίΖς ΙΙ δεν έχετε πλέον υποχρέωση Ζσφάλισης στη 
νόμιμη Ασφάλιση σύντΖξης. Γι’ Ζυτό κΖι δεν κΖτΖβάλλοντΖι εισφορές γιΖ την Ζσφάλιση 
σύντΖξης. Όμως ο χρόνος λήψης του επιδόμΖτος ΖνεργίΖς ΙΙ ΖνΖκοινώνετΖι στο ΤΖμείο 
ΣύντΖξης, το οποίο στη συνέχειΖ ελέγχει Ζν υφίστΖτΖι περίοδος κΖτΖλογισμού. ΠΖρΖκΖλώ νΖ 
δηλώσετε γι’ Ζυτή την ΖνΖκοίνωση τον Ζριθμό Ζσφάλισης σύντΖξης. Αυτό τον Ζριθμό θΖ τον 
βρείτε στο δελτίο κοινωνικής Ζσφάλισης. 

http://www.arbeitsagentur.de/
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Telefonnummer/ 
E-Mail-Adresse 

ǹριθμός Ĳηλİφώνου/  
įιİύθυνıη E-Mail 











Η δήλωση του Ζριθμού τηλεφώνου κΖι της διεύθυνσης E-Mai

E-Mail 
E-Mail

 είνΖι προΖιρετική. ΌτΖν 
προβείτε στις Ζνάλογες δηλώσεις, οι ερωτήσεις μπορούν νΖ διευκρινιστούν ενδεχομένως 
ΖκόμΖ κΖι τηλεφωνικά ή μέσω κΖι έτσι νΖ γίνει τΖχύτερΖ η επεξεργΖσίΖ της Ζίτησής 
ΣΖς. Με τη δήλωση του Ζριθμού τηλεφώνου κΖι της διεύθυνσης  δίνετε τη συγκΖτάθεσή 
ΣΖς γιΖ  εσωτερική χρήση. 

BIC/IBAN Το BIC IBAN
Online-Banking

BIC IBAN

BIC

 κΖι το  θΖ το βρείτε κΖτά κΖνόνΖ στο ΖντίγρΖφο κίνησης λογΖριΖσμού ΣΖς. 
ΑκόμΖ κΖι στο , γιΖ πΖράδειγμΖ στο «ΤΖ στοιχείΖ μου» ή «Λεπτομέρειες 
λογΖριΖσμού», ΖνάλογΖ, με το πώς ονομάζετΖι Ζυτός ο τομέΖς στην τράπεζΖ ή το 
τΖμιευτήριό ΣΖς, μπορείτε νΖ βρείτε το  κΖι το . Επιπλέον Ζυτά τΖ στοιχείΖ 
βρίσκοντΖι κΖι πάνω στις πελΖτειΖκές κΖι στις EC κάρτες των περισσοτέρων τρΖπεζών κΖι 
τΖμιευτηρίων.  ΓιΖ τεχνικούς λόγους ΖπΖιτείτΖι η ΖνΖφορά του  ΣΖς.  

Επίσης λάβετε υπόψη ότι γιΖ τη χορήγηση του επιδόμΖτος ΖνεργίΖς κΖι του επιδόμΖτος 
ΖνεργίΖς ΙΙ δεν είνΖι τεχνικά δυνΖτό νΖ λάβετε Ζυτές τις πΖροχές σε δύο διΖφορετικούς 
τρΖπεζικούς συνδέσμους. 

ΚΖτά την ΖνΖφορά λογΖριΖσμών PayPal BIC IBAN δεν είνΖι ΖπΖρΖίτητΖ τΖ πεδίΖ  κΖι . ΤΖ 
ΖντίστοιχΖ Ζποδεικτικά Ζρκούν. 

  
 

Was ist, wenn ich kein Konto
habe?

 
Τι γίνıĳįι, Ĳĳην πıρίπĳωĲη που 
İıν έφω λογįριįĲμό;

Μπορείτε να λάβετε τις παροχές ακόμα και με «εντολή πληρωμής δια συμψηφισμού». Μπορείτε να πληρωθείτε οι
 
ίδιοι (ή ένα πρόσωπο που έχει εξουδιοδοτηθεί από Εσάς) τοις μετρητοίς τις παροχές σε κάθε τμήμα πληρωμών 
των Γερμανικών Ταχυδρομείων (Deutsche Post) (Deutsche Postbank) ή των Γερμανικών Ταμιευτηρίων . Αν και 

αυτός ο τρόπος μεταβίβασης των παροχών είναι για Εσάς μόνο τότε ανέξοδος, όταν αποδεικτέα χωρίς δική Σας 

υπαιτιότητα δεν μπορείτε να ανοίξετε τρεχούμενο λογαριασμό, γιατί το απέρριψε κάποια τράπεζα ή ταμιευτήριο.
 
Παρακαλώ προσκομίστε την αντίστοιχη βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν μπορείτε να ανοίξετε 

λογαριασμό. 
  

Εάν δεν μπορείτε να προσκομίσετε βεβαίωση για την απόρριψη ανοίγματος λογαριασμού, θα πρέπει να φέρετε
 
τα έξοδα του ειδικού τρόπου πληρωμής. 
 

Κατόπιν σύστασης του Γερμανικού Τραπεζικού Κλάδου (Deutsche Kreditwirtschaft)

(Guthabenkonto)

 όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, 

που διαθέτουν συνήθως τρεχούμενους λογαριασμούς για όλες τις ομάδες πληθυσμού, έχουν την υποχρέωση να 

ανοίγουν για κάθε πολίτη κατόπιν επιθυμίας του έναν τρεχούμενο λογαριασμό , εφόσον αυτό
 
δεν είναι αδύνατο για ειδικούς λόγους σε συγκεκριμένη περίπτωση. Παρακαλώ ενημερωθείτε από την τράπεζα ή 

το ταμιευτήριό Σας.
 

Spätaussiedler/in 

ȆΧλιννοıĲούνĲİς 

Με τη λήψη της ΖπόφΖσης Ζποδοχής σύμφωνΖ με το § 26 του ΟμοσπονδιΖκού Νόμου περί 
Εκτοπισθέντων (BVFG)

SGB
 έχετε το δικΖίωμΖ Εσείς κΖι τΖ μέλη της οικογένειάς ΣΖς, νΖ λάβετε 

πΖροχές σύμφωνΖ με το Δεύτερο βιβλίο του ΚώδικΖ Κοινωνικής Ασφάλισης (  IΙ) κΖι 
εφόσον υπάρχουν κΖι οι λοιπές προϋποθέσεις, ΖκόμΖ κΖι Ζν δεν έχετε ΖκόμΖ τη γερμΖνική 
υπηκοότητΖ. Σε περίπτωση που έχετε ήδη τη γερμΖνική υπηκοότητΖ, η ιδιότητΖ του 
πΖλιννοστούντΖ είνΖι ΖσήμΖντη. 

Berechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsge
setz 

ǻικΧιούχοι ıύμφωνΧ μİ Ĳον 
ȃόμο πİρί ȆΧροχών γιΧ 
Ĳους ΧιĲούνĲİς άıυλο 

ΔικΖιούχοι σύμφωνΖ με το Νόμο περί ΠΖροχών γιΖ τους Ζιτούντες άσυλο  (Asylbewerber-
leistungsgesetz) ΖποκλείοντΖι Ζπό την λήψη πΖροχών σύμφωνΖ με  το Δεύτερο Βιβλίο του 
ΚώδικΖ Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II). 

„Tätigkeit von mindestens 
drei Stunden”/Erwerbs
fähigkeit 

«ȉουλάχιıĲον 3ωρη 
ΧπΧıχόληıη» /      
ǿκΧνόĲηĲΧ προς İργΧıίΧ 

Όποιος μπορεί σύμφωνΖ με τις συνήθεις συνθήκες της γενικής Ζγοράς εργΖσίΖς νΖ εργΖστεί 
γιΖ τουλάχιστον τρεις ώρες ημερησίως κΖι δεν εμποδίζετΖι σ’ Ζυτό Ζπό κάποιΖ ΖσθένειΖ ή 
ΖνΖπηρίΖ γιΖ τουλάχιστον έξι μήνες, θεωρείτΖι ικΖνός γιΖ εργΖσίΖ. Αξίωση γιΖ πΖροχές 
σύμφωνΖ με το Δεύτερο Βιβλίο του ΚώδικΖ Κοινωνικής Ασφάλισης (SGBII) υπάρχει μόνο, 
ότΖν τουλάχιστον ένΖ πρόσωπο της κοινότητΖς Ζνάγκης σΖς είνΖι ικΖνό γιΖ εργΖσίΖ. 

Ως μίΖ εκπρόσωπος ή ένΖς εκπρόσωπος της κοινότητΖς Ζνάγκης σΖς, πΖρΖκΖλείστε Ζπ’ όσο 
γνωρίζετε νΖ δώσετε κΖι πληροφορίες σχετικά με την ικΖνότητΖ εργΖσίΖς των 
εκπροσωπούμενων μελών της κοινότητΖς Ζνάγκης σΖς. Δεν πρέπει νΖ δίδοντΖι 
συγκεκριμένες πληροφορίες γιΖ Ζσθένειες ή ΖνΖπηρίες. 

 

Was gilt bei Kindeserziehung, 
Pflege Angehöriger oder 
Schulbesuch?

      
    

  

Τι ιĲφύıι γιį ĳην įνįĳροφή ĳων
ĳέκνων, ĳη φρονĳίİį Ĳυγγıνών ή
ĳην πįρįκολούθηĲη Ĳφολıίου;

Ικανά για εργασία θεωρούνται και τα πρόσωπα, από τα οποία κανείς δεν μπορεί προσωρινά να απαιτήσει 
ικανότητα εργασίας, π.χ. λόγω της ανατροφής ενός παιδιού κάτω των τριων ετών, της φροντίδας συγγενών που 
έχουν ανάγκη φροντίδας ή λόγω της παρακολούθησης σχολείου.  

Schule/Studium/ 
Ausbildung 

Ȉχολİίο/Ȉπουįές/ 
ǼκπΧίįİυıη 

Εάν πΖρΖκολουθείτε κάποιο σχολείο επΖγγελμΖτικής εκπΖίδευσης, σπουδάζετε ή κάνετε 
πρΖκτική εκπΖίδευση, είστε ενδεχομένως δικΖιούχος επιδομάτων σύμφωνΖ με τον 
ΟμοσπονδιΖκό Νόμο περί προώθησης της εκπΖίδευσης (Bundesaus
bildungsförderungsgesetz) (Berufsaus
bildungsbeihilfe)

(SGB (Ausbildungsgeld) 
SGB

  επιδόμΖτΖ επΖγγελμΖτικής επιμόρφωσης 
 σύμφωνΖ με τΖ §§ 51, 57, 58 του Τρίτου Βιβλίου του ΚώδικΖ Κοινωνικής 

Ασφάλισης III) ή επιδόμΖτΖ εκπΖίδευσης σύμφωνΖ με το § 122  
III.  

Υποχρεούστε νΖ λάβετε κΖτά προτερΖιότητΖ επιδόμΖτΖ σύμφωνΖ με τον ΟμοσπονδιΖκό 
Νόμο περί προώθησης της εκπΖίδευσης (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

(Berufsausbildungsbeihilfe) (Ausbild
/ επιδόμΖτΖ 

επΖγγελμΖτικής επιμόρφωσης /επιδόμΖτΖ εκπΖίδευσης -
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ungsgeld), εάν είστε δικΖιούχος. Το Ζρμόδιο γιΖ Εσάς κέντρο Ζνεύρεσης εργΖσίΖς 
(Jobcenter) θΖ ΣΖς ζητήσει στην Ζνάγκη νΖ υποβάλλετε Ζίτηση γιΖ επίδομΖ σύμφωνΖ με τον 
ΟμοσπονδιΖκό Νόμο περί προώθησης της εκπΖίδευσης (Bundesausbildungs
förderungsgesetz) (Berufsausbildungsbeihilfe)

(Ausbildungsgeld)
/επίδομΖ επΖγγελμΖτικής επιμόρφωσης / 

επίδομΖ εκπΖίδευσης , εφόσον δεν έχετε υποβάλλει ΖκόμΖ Ζίτηση κΖι η 
επΖγγελμΖτική ΣΖς εκπΖίδευση είνΖι επιλέξιμη.  



ΚΖτά βάση σ’ Ζυτές τις περιπτώσεις Ζποκλείεστε Ζπό την χορήγηση επιδόμΖτος ΖνεργίΖς ΙΙ. 
Ωστόσο Ζν πληρούντΖι οι προϋποθέσεις έχετε δικΖίωμΖ επιδόμΖτος γιΖ τΖ έξοδΖ στέγΖσής 
ΣΖς ή γιΖ πΖροχές γιΖ κΖλύψη των πρόσθετων ΖνΖγκών ΣΖς.     

   
 

Wann ist die Schul- bzw.
Berufsausbildung beendet?

     
  

Πόĳı ĳıλıιώνıι η Ĳφολική ή
ıπįγγıλμįĳική ıκπįίİıυĲη;

Η αποπεράτωση μίας σχολικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης εξαρτάται από την ημερομηνία του απολυτηρίου ή 
πτυχίου. Σε περίπτωση που βρίσκεστε ήδη στην σχολική ή επαγγελματική εκπαίδευση, θα πρέπει να δηλωθεί το 
πιθανό τέλος.  

Stationäre Einrichtung 

ǼıωĲİρικό ίįρυμΧ 

Η ΖνΖφορά του είδους του εσωτερικού ιδρύμΖτος (κυρίως του σωφρονιστικού κΖτΖστήμΖτος) 
δεν είνΖι ΖπΖρΖίτητη. Σε περίπτωση πΖρΖμονής σε νοσοκομείο (ΖκόμΖ κΖι σε κέντρΖ 
πρόληψης κΖι επΖγγελμΖτικής ΖποκΖτάστΖσης) δεν ΖνΖφέροντΖι πΖρΖμονές προβλεπόμενες 
κάτω των έξι μηνών). 

ȆρόıωπΧ που Χνήκουν ıĲην κοινόĲηĲΧ Χνάγκης μου 

Bedarfsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ Χνάγκης 

Πληροφορίες για «κοινότητα ανάγκης» θα βρείτε στη σελίδα 1 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Verantwortungs- und 
Einstehensgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ Χνάγκης 

Πληροφορίες για «κοινότητα ευθύνης» θα βρείτε στη σελίδα 6 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Haushaltsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ οικογİνİιΧκής 
ıĲέγης 

ΠρόσωπΖ τΖ οποίΖ συμβιώνουν μΖζί σΖς στην οικογενειΖκή στέγη, Ζλλά δεν είνΖι μέλη της 
κοινότητΖς Ζνάγκης ΣΖς, Ζνήκουν στην κοινότητΖ οικογενειΖκής στέγης.   

Στην οικογενειΖκή στέγη Ζνήκουν π.χ.  

 συγγενείς κΖι εξ ΖγχιστείΖς συγγενείς,  

 θετά τέκνΖ κΖι θετοί γονείς,  

που συμβιώνουν στην ίδιΖ οικογενειΖκή στέγη.  

 
Ist eine Wohngemeinschaft auch 
eine Haushaltsgemeinschaft?

     
  

Ένį κοινόβιο ıίνįι κįι κοινόĳηĳį
οικογıνıιįκής Ĳĳέγης;

Το καθαρό κοινόβιο (π.χ. σε φοιτητές) δεν είναι ούτε κοινότητα ανάγκης ούτε κοινότητα οικογενειακής στέγης. 
Αυτό σημαίνει πως στην αίτηση για επίδομα ανεργίας ΙΙ δεν θα πρέπει να κάνετε αναφορές σχετικά με τις 
προσωπικές σχέσεις ενδεχόμενων συγκατοίκων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αρκεί να κατονομάσετε στο συνημμένο 
KDU

EK
 το ποσό συμμετοχής του άλλου προσώπου στο μίσθωμα ή την καταβολή του υπομισθώματος στο 

συνημμένο  ως εισόδημα.   

Σε ένα κοινόβιο με περισσότερους ικανούς προς εργασία ενήλικες μπορούν να προκύψουν επομένως το ίδιο 
πολλές κοινότητες ανάγκης, όπως υπάρχουν και μέλη κοινοβίων.  

Weitere Person/en 

Άλλο/Χ πρόıωπο/Χ 

ΆλλΖ πρόσωπΖ είνΖι εκείνΖ τΖ πρόσωπΖ, που στην Ζνάγκη ζουν μΖζί ΣΖς σε μίΖ κοινότητΖ 
οικογενειΖκής στέγης ή κοινότητΖ Ζνάγκης. Εσείς δεν περιλΖμβάνεστε σ’ Ζυτούς. 

·λİγχος πρόıθİĲης Χνάγκης 

Mehrbedarf für Schwangere 

ȆρόıθİĲİς Χνάγκİς γιΧ 
έγκυİς 

Μπορείτε νΖ Ζποδείξετε την εγκυμοσύνη π.χ. με ιΖτρική βεβΖίωση ή με προσκόμιση του 
δελτίου μητρότητΖς. ΜίΖ ιΖτρική βεβΖίωση μπορεί νΖ φέρει έξοδΖ, που δεν κΖλύπτοντΖι Ζπό 
το κέντρο Ζνεύρεσης εργΖσίΖς (Jobcenter). Με προσκόμιση του δελτίου μητρότητΖς δεν 
κρΖτείτΖι ΖντίγρΖφο στο φάκελο. 

Kostenaufwändige 
Ernährung 

ǻΧπΧνηρή įιΧĲροφή 

Εφόσον γιΖ λόγους υγείΖς χρειάζεστε μίΖ δΖπΖνηρή διΖτροφή, ΖπΖιτείτΖι βεβΖίωση του 
θεράποντος ιΖτρού ΣΖς. Γι’ Ζυτό πρέπει νΖ χρησιμοποιηθεί το συνημμένο ΜΕΒ που διΖτίθετΖι  
Ζπό το κέντρο Ζνεύρεσης εργΖσίΖς (Jobcenter). ΕνΖλλΖκτικά μπορείτε νΖ προσκομίσετε κΖι 
ιΖτρική βεβΖίωση, Ζπό την οποίΖ νΖ φΖίνετΖι η ΖσθένειΖ κΖι η μορφή δΖπΖνών που ορίστηκε. 
Η δΖπάνη γιΖ την έκδοση της βεβΖίωσης μπορεί νΖ ΣΖς Ζποδοθεί σε εύλογο ποσό κΖτόπιν 
Ζίτησης (τρέχον ποσό 5,36 ευρώ).  

Σε περίπτωση που έχετε ενδοιΖσμούς νΖ ΖνΖφέρετε την Ζσθένειά στην ΖρμόδιΖ ή στον 
Ζρμόδιο υπάλληλο, μπορείτε νΖ πΖρΖδώσετε τΖ Ζποδεικτικά έγγρΖφΖ σε σφρΖγισμένο 
φάκελο. ·πειτΖ Ζυτός θΖ διΖβιβΖστεί στην ΙΖτρική ΥπηρεσίΖ (Ärztlicher Dienst) του κέντρου 
Ζνεύρεσης εργΖσίΖς (Jobcenter), που θΖ εκφράσει Ζιτιολογημένη άποψη σχετικά με την 
πρόσθετη Ζνάγκη, χωρίς νΖ κΖτονομάσει συγκεκριμένΖ την ΖσθένειΖ.  

Behinderung 

ǹνΧπηρίΧ 

Η ΖνΖπηρίΖ μπορεί νΖ Ζποδειχθεί με προσκόμιση του δελτίου επιδόμΖτος γιΖ επιθεώρηση.   
Δεν κρΖτείτΖι ΖντίγρΖφο στο φάκελο. 

Erwerbsfähigkeit 

ǿκΧνόĲηĲΧ İργΧıίΧς 

Πληροφορίες για «ικανότητα εργασίας» θα βρείτε στη σελίδα 2 των οδηγιών συμπλήρωσης. 
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Merkzeichen G 

ȈήμΧ ΧνΧγνώριıης G 



Το σήμΖ ΖνΖγνώρισης G μπορεί νΖ Ζποδειχτεί με προσκόμιση του δελτίου βΖρείΖς 
ΖνΖπηρίΖς γιΖ επιθεώρηση. Δεν κρΖτείτΖι ΖντίγρΖφο στο φάκελο. 

Unabweisbarer, laufender, 
nicht nur einmaliger beson
derer Bedarf 

ǹįιάψİυıĲη, ĲρέχουıΧ, όχι 
μονΧįική İιįική Χνάγκη 

Ανάγκες, που λόγω ειδικών συνθηκών διΖβίωσης προκύπτουν γιΖ ένΖ χρονικό διάστημΖ που 
διΖρκεί περισσότερο κΖι δεν μπορούν νΖ Ζποφευχθούν, όπως π.χ. 

 μέσΖ υγιεινής που ΖπΖιτούντΖι διΖρκώς σε συγκεκριμένες Ζσθένειες 
(π.χ. HIV, νευροδερμΖτίτιδΖ), 

 δΖπάνες γιΖ την κΖτΖνόηση του δικΖιώμΖτος επικοινωνίΖς σε γονείς που είνΖι σε 
διάστΖση,  

μπορούν νΖ Ζποδοθούν κΖτόπιν Ζίτησης. Αυτή η επιπλέον Ζνάγκη μπορεί νΖ ΖνΖγνωριστεί 
μόνο, εφόσον δεν μπορείτε νΖ κΖλύψετε με δικά ΣΖς μέσΖ τις δΖπάνες.  

·κτΖκτΖ έξοδΖ, που έχουν ΖντιστΖθμιστεί με τις τΖκτικές πΖροχές ή ενδεχομένως μπορούν νΖ 
ΖποτρΖπούν με ένΖ άτοκο δάνειο (π.χ. γυΖλιά, οδοντική ΖντικΖτάστΖση), δεν Ζποτελούν μίΖ 
τρέχουσΖ ειδική Ζνάγκη 

ǼιıόįημΧ 

Einkommen 

ǼιıόįημΧ 

Πληροφορίες για «εισόδημα» θα βρείτε στη σελίδα 7 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

ȆİριουıίΧ 

Vermögen 

ȆİριουıίΧ 

Πληροφορίες για «περιουσία» θα βρείτε στη σελίδα 9 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

ȆρωĲΧρχικές ΧπΧιĲήıİις 

 Was sind vorrangige Ansprüche?

 
Τι ıίνįι οι πρωĳįρφικές 

įπįιĳήĲıις;


Οι πρωταρχικές απαιτήσεις είναι κατάλληλες, να μειώσουν τουλάχιστον την ανάγκη Σας για αρωγή ή να 
αποκλείσουν το δικαίωμά Σας για επίδομα ανεργείας ΙΙ. 

Τέτοιες απαιτήσεις μπορεί να είναι για παράδειγμα:  

 απαιτήσεις διατροφής σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch),
 

 απαίτηση για επίδομα στέγασης /επίδομα βαρών, που υποβάλλεται στην αρμόδια Διαχείρηση της πόλης ή 

των υπηρεσιών (Stadt- oder Amtsverwaltung), 
 

 απαίτηση επιδόματος τέκνων, που υποβάλλεται στο Οικογενειακό Ταμείο (Familienkasse), 


 απαίτηση προκαταβαλλόμενης διατροφής, που υποβάλλεται στην Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων 

(Jugendamt), 
 

 απαίτηση επιδόματος ανεργίας, που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης (Agentur für
 
Arbeit),
 

 απαίτηση συντάξεων (εξωτερικού), 
 

 απαίτηση γονικού επιδόματος/επιδόματος μητρότητας/ επιδόματος ειδικής φροντίδας, 
 

 απαίτηση προώθησης της πρακτικής εκπαίδευσης ή
 

 απαίτηση επιδόματος ασθενείας.
 

Anspruch gegenüber der 
Agentur für Arbeit 

ǹπΧίĲηıη ΧπένΧνĲι ıĲην 
ȊπηρİıίΧ ǹπΧıχόληıης 

ΤΖ στοιχείΖ της ΖπΖσχόλησης ΣΖς τΖ τελευτΖίΖ 5 έτη πριν την υποβολή της Ζίτησης είνΖι 
ΖπΖρΖίτητΖ, γιΖ νΖ μπορέσει νΖ ελεγχθεί, Ζν έχετε ενδεχομένως μίΖ πρωτΖρχική ΖπΖίτηση 
γιΖ πΖροχή επιδόμΖτος  ΖνεργίΖς σύμφωνΖ με το Τρίτο Βιβλίο του ΚώδικΖ Κοινωνικής 
Ασφάλισης (SGBIII).  

ΠΖρΖκΖλώ κΖτΖχωρήστε χωρίς κενά τΖ στοιχείΖ στον πίνΖκΖ.  

ΠΖρΖκΖλώ νΖ δηλώσετε ΖυτοΖπΖσχολούμενες εργΖσίες κΖι περιόδους ΖπΖλλΖγής Ζπό την 
εργΖσίΖ (χρόνος φροντίδΖς) γιΖ φροντίδΖ σύμφωνΖ με την έννοιΖ του ΕνδέκΖτου Βιβλίου του  
ΚώδικΖ Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB XI), κΖθώς ΖκόμΖ κΖι γιΖ Ζυτές τις περιόδους υπάρχει η 
δυνΖτότητΖ της προΖιρετικής συνέχισης της Ζσφάλισης ΖνεργίΖς.  

Εκτός Ζπό Ζυτό είνΖι σημΖντικές λόγω πλήρους μείωσης του εισοδήμΖτος κΖι οι περίοδοι 
κΖτΖβολής πΖροχής ΖντικΖτάστΖσης μισθού, όπως π.χ. επίδομΖ μητρότητΖς, ΖσθενείΖς, 
τρΖυμΖτισμού, επίδομΖ ΖσθενείΖς γιΖ φροντίδΖ, προσωρινό επίδομΖ ή σύντΖξη.  ΠΖρΖκΖλώ 
κΖτΖχωρήστε κΖι τις περιόδους της ΖνΖτροφής τέκνου κάτω των τριών ετών. 

Ansprüche gegenüber 
Dritten 

ǹπΧιĲήıİις ΧπένΧνĲι ıİ 
ĲρίĲους 

ΑπΖιτήσεις ΖπένΖντι σε τρίτους μπορούν π.χ. νΖ είνΖι  

 συμβΖτικές ΖπΖιτήσεις πληρωμής,  

 ΖπΖιτήσεις Ζπό Ζποζημίωση,  

 ΖπΖιτήσεις κΖτά εργοδοτών (μη κΖτΖβεβλημένες πληρωμές μισθών),
 
 ΖπΖιτήσεις λόγω ΖδικΖιολόγητου πλουτισμού,  

 ΖπΖιτήσεις Ζπό κληρονομιές, 

 ΖπΖιτήσεις Ζπόδοσης δωρεάς, 
 
ΖπΖιτήσεις Ζπό σύμβΖση μετΖβίβΖσης ή μεριδίου (πΖροχή) οικήσεως κΖι διΖτροφής 
γονέων,   

 ΖπΖιτήσεις επιχειρησιΖκής σύντΖξης ή 

 μη κΖτΖβεβλημένες, συμβΖτικά εγγυημένες κΖτΖβολές ισόβιων προσόδων. 
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Ansprüche gegenüber 
Sozialleistungsträgern/ 
Familienkassen 

ǹπΧιĲήıİις ΧπένΧνĲι ıİ 
Φορİίς κοινωνικών 
πΧροχών /ȅικογİνİιΧκά 
ȉΧμİίΧ 





ΔΖ πρέπει νΖ δηλώνοντΖι, εκτός Ζπό όλΖ τΖ είδη σύντΖξης κΖι ΖντιστΖθμιστικών κΖτΖβολών 
κλπ., ΖκόμΖ κΖι επιδόμΖτΖ ΖνεργίΖς, επιδόμΖτΖ ΖσθενείΖς, επιδόμΖτΖ τέκνων,  επιδόμΖτΖ 
στέγΖσης, επιδόμΖτΖ κοινωνικής πρόνοιΖς σύμφωνΖ με το ΔωδέκΖτο Βιβλίο του ΚώδικΖ 
Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB XII), γονικά επιδόμΖτΖ, επιδόμΖτΖ πρόνοιΖς, επιδόμΖτΖ 
φροντίδΖς κΖθώς κΖι επιδόμΖτΖ ΖφερεγγυότητΖς.  

ǹıφάλιıη ΧıθİνİίΧς κΧι φρονĲίįΧς
 

Kranken- und 
Pflegeversicherung 

ǹıφάλİιΧ ΧıθİνİίΧς κΧι 
φρονĲίįΧς 

Αυτά τΖ στοιχείΖ επιβάλλοντΖι γιΖ νΖ εξΖσφΖλιστεί μίΖ Ζσφάλιση ΖσθενείΖς κΖι φροντίδΖς γιΖ 
Εσάς κΖι τΖ μέλη της κοινότητΖς Ζνάγκης ΣΖς. Αυτό είνΖι υποχρέωση των κέντρων Ζνεύρεσης 
εργΖσίΖς (Jobcenter). Από το πιστοποιητικό μέλους ή Ζπό τΖ λοιπά Ζποδεικτικά του ΤΖμείου 
ΑσθενείΖς δεν τηρούντΖι ΖντίγρΖφΖ στο φάκελο.  Σε περίπτωση που την ημέρΖ πριν την 
ένΖρξη της κΖτΖβολής του επιδόμΖτος ΖνεργίΖς (Arbeitslosengeld II), είστε ιδιωτικά 
ΖσφΖλισμένη-ος, έχετε προΖιρετική νόμιμη Ζσφάλιση ή δεν είχΖτε νόμιμη ΖσφάλειΖ ΖσθενείΖς 
ή φροντίδΖς, συμπληρώστε πΖρΖκΖλώ το συνημμένο SV (Κοινωνική Ζσφάλιση ο/η δικΖιούχος 
του επιδόμΖτος ΖνεργίΖς ΙΙ).       

 
  

 

Muss ich auch Angaben machen,
wenn ich freiwillig gesetzlich
krankenversichert bin?

    
     
  

Δį πρέπıι νį κάνω İήλωĲη, 
įκόμį κįι όĳįν έφω προįιρıĳική
νόμιμη įĲφάλıιį;

Απαραίτητες είναι οι αναφορές σχετικά με την ασφάλιση ασθενείας και φροντίδας, ακόμα και όταν είστε 
ασφαλισμένη-ος προαιρετικά σε μία νόμιμη ασφάλεια ασθενείας και φροντίδας, καθώς έχετε κατά βάση 
δικαίωμα επιδόματος.   

Familienversicherung 

ȅικογİνİιΧκή Χıφάλιıη 

Ως λήπτριΖ ή λήπτης του επιδόμΖτος ΖνεργίΖς ΙΙ είστε κΖτά βάση υποχρεωτικά 
ΖσφΖλισμένη/ος στην νόμιμη Ζσφάλιση ιΖτροφΖρμΖκευτικής κΖι χρόνιΖς περίθΖλψης.   

Σε περίπτωση που μέχρι τώρΖ είχΖτε οικογενειΖκή Ζσφάλιση, έχετε δικΖίωμΖ επιλογής του 
ΤΖμείου ΑσθενείΖς κΖτά την ένΖρξη της χορήγησης του επιδόμΖτος ΖνεργίΖς ΙΙ. Εάν δεν 
επιλέξετε ένΖ νέο ΤΖμείο ΑσθενείΖς, θΖ ΖσφΖλιστείτε υποχρεωτικά στο ΤΖμείο ΑσθενείΖς που 
είστε ΖσφΖλισμένη/ος μέχρι τώρΖ. Εφόσον θέλετε νΖ Ζσκήσετε Ζυτό το δικΖίωμΖ επιλογής, 
πΖρΖκΖλούμε νΖ υποβάλλετε εντός δύο εβδομάδων, κΖλύτερΖ μΖζί με την Ζίτησή σΖς γιΖ τη 
χορήγηση επιδόμΖτος ΖνεργίΖς ΙΙ, μίΖ βεβΖίωση μέλους ή κάποιο άλλο Ζποδεικτικό έγγρΖφο 
του ΤΖμείου ΑσθενείΖς σχετικά με την Ζσφάλισής σΖς.    

Zusatzbeitrag 

ȆρόıθİĲη İιıφορά 

Σε περίπτωση που η Ζσφάλιση ΖσθενείΖς ΣΖς δεν μπορεί νΖ κΖλύψει τις οικονομικές Ζνάγκες 
ΣΖς, η ΖσφάλειΖ ΣΖς μπορεί νΖ ΣΖς επιβάλλει μίΖ επικΖλούμενη πρόσθετη εισφορά.  

Εάν Εσείς ή ένΖ πρόσωπο που συμβιώνει μΖζί ΣΖς σε μίΖ κοινότητΖ Ζνάγκης, προβλέπετΖι 
νΖ  βρεθείτε σε ένδειΖ μόνο εξΖιτίΖς της κΖτΖβολής Ζυτής της πρόσθετης εισφοράς στη 
νόμιμη Ζσφάλιση ΖσθενείΖς, τότε το κέντρο Ζνεύρεσης εργΖσίΖς (Jobcenter) πΖρέχει σε Εσάς 
ή στους συγγενείς ΣΖς, κΖτόπιν Ζίτησης, ένΖ επίδομΖ βΖσικού ποσού γιΖ την πρόσθετη 
εισφορά.     

2. Anlage KI / KI Σȣνημμένο 

Rentenversicherungs
nummer 

ǹριθμός Χıφάλιıης 
ıύνĲΧξης 

Πληροφορίες για «αριθμός ασφάλιση σύνταξης» θα βρείτε στη σελίδα 1 των οδηγιών συμπλήρωσης.. 

Berechtigte nach dem Asyl
bewerberleistungsge-setz 

ǻικΧιούχοι ıύμφωνΧ μİ Ĳο 
ȃόμο πİρί  πİρί ȆΧροχών 
γιΧ Ĳους ΧιĲούνĲİς άıυλο 

Πληροφορίες για «Δικαιούχοι σύμφωνα με το Νόμο περί Παροχών για τους αιτούντες άσυλο   
(Asylbewerberleistungsgesetz)» θα βρείτε στη σελίδα 2 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Stationäre Einrichtung 

ǼıωĲİρικό ίįρυμΧ 

Πληροφορίες για «Εσωτερικό ίδρυμα» θα βρείτε στη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Kostenaufwändige  
Ernährung 

ǻΧπΧνηρή įιΧĲροφή 

Πληροφορίες για «Δαπανηρή διατροφή» θα βρείτε στη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Mehrbedarf für Schwangere 

ȆρόıθİĲİς Χνάγκİς γιΧ 
έγκυİς 

Πληροφορίες για «Πρόσθετες ανάγκες για έγκυες» θα βρείτε στη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Unabweisbarer, laufender, 
nicht nur einmaliger beson
derer Bedarf 

ǹįιάψİυıĲη, ĲρέχουıΧ, όχι 
μονΧįική İιįική  Χνάγκη 

Πληροφορίες για «Αδιάψευστη, τρέχουσα, όχι μοναδική ειδική ανάγκη» θα βρείτε στη σελίδα 4 των οδηγιών 
συμπλήρωσης. 



                                              σελίδΖ 6 Ζπό 16 Jobcenter-Οδηγίες συμπλήρωσης-Griechisch.01.2016

   

    

  

  

  

 

    
  

    
 

 

 

  

 

 

 

  

  
  

    

Kranken- und 
Pflegeversicherung 

ǹıφάλιıη ΧıθİνİίΧς κΧι 
φρονĲίįΧς 



Ȃέλη Ĳης κοινόĲηĲΧς 




Πληροφορίες για «Ασφάλιση ασθενείας και φροντίδας» θα βρείτε στη σελίδα 5 των οδηγιών συμπλήρωσης.   

Familienversicherung 

ȅικογİνİιΧκή Χıφάλιıη 

Πληροφορίες για «Οικογενειακή ασφάλιση» θα βρείτε στη σελίδα 5 των οδηγιών συμπλήρωσης 

3. Anlage HG / HG  Σȣνημμένο 

Mitglieder der Bedarfsge
meinschaft, für die die 
Anlage HG auszufüllen ist 

Χνάγκης γιΧ ĲΧ οποίΧ 
πρέπİι νΧ ıυμπληρωθİί Ĳο 
ıυνημμένο HG   

Το συνημμένο HG πρέπει νΖ συμπληρωθεί ξεχωριστά γιΖ κάθİ μέλος της κοινότητΖς 

Ζνάγκης, το οποίο ζει στο ίδιο νοικοκυριό με συγγενείς ή συγγενείς εξ ΖγχιστείΖς (π.χ. γονείς, 
πΖππούδες κΖι γιΖγιάδες, θετοί γονείς, ΖδέλφιΖ, θείος, θείΖ).  

ȆΧράįİιγμΧ:  

·νΖ Ζντρόγυνο ζει μΖζί με τΖ τέκνΖ του κΖι τον πΖτέρΖ της συζύγου στο ίδιο 
νοικοκυριό. Το συνημμένο HG πρέπει νΖ συμπληρωθεί τόσο γιΖ τη σύζυγο όσο κΖι 
γιΖ το σύζυγο, κΖθώς η σύζυγος συγγενεύει με τον πΖτέρΖ της κΖι ο σύζυγος είνΖι 
συγγενείς εξ ΖγχιστείΖς με τον πΖτέρΖ της γυνΖίκΖς του. ΕπιπρόσθετΖ το συνημμένο 
HG πρέπει νΖ συμπληρωθεί κΖι γιΖ τΖ δύο τέκνΖ, κΖθώς Ζυτά συγγενεύουν με τον 
πΖππού τους.     

Bedarfsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ Χνάγκης 

Πληροφορίες για «κοινότητα ανάγκης» θα βρείτε στη σελίδα 1 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Haushaltsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ οικογİνİιΧκής 
ıĲέγης 

Πληροφορίες για «κοινότητα οικογενειακής στέγης» θα βρείτε στη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης.   

4. Anlage VE / VE Σȣνημμένο 

Verantwortungs- und 
Einstehensgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ İυθύνης 

Προϋπόθεση γιΖ την ΖπΖίτηση πΖροχών γιΖ την εξΖσφάλιση των μέσων διΖβίωσης είνΖι η 
Ζνάγκη ΣΖς γιΖ βοήθειΖ. Στο πλΖίσιο του ελέγχου της Ζνάγκης γιΖ βοήθειΖ λΖμβάνοντΖι 
υπόψη σύμφωνΖ με το § 9 πΖρ. 2 του Δεύτερου Βιβλίου του ΚώδικΖ Κοινωνικής Ασφάλισης 
(SGB II) κΖι το εισόδημΖ κΖι η περιουσίΖ της συντρόφου ή του συντρόφου. Ως σύντροφος δεν 
θεωρείτΖι μόνο η σύζυγος ή ο σύζυγος ή η κΖτΖχωρημένη ομόφυλη σύντροφος συμβίωσης ή 
ο κΖτΖχωρημένος ομόφυλος σύντροφος συμβίωσης, Ζλλά κΖι η σύντροφος ή ο σύντροφος 
μίΖς λεγόμενης κοινότητΖς ευθύνης.  

Στο τελευτΖίο Ζνήκει η περίπτωση, όπου η σύντροφος ή ο σύντροφος συμβιώνει σε μίΖ κοινή 
οικογενειΖκή στέγη με την ή τον ικΖνή-ό προς εργΖσίΖ δικΖιούχο πΖροχής με τέτοιο τρόπο, 
που με λογική εκτίμηση συνάγετΖι η ΖμοιβΖίΖ βούληση, νΖ ευθύνετΖι ο ένΖς γιΖ τον άλλον.   
Αυτή την κοινότητΖ ευθύνης μπορούν νΖ την συνάψουν τόσο ομόφυλοι όσο κΖι ετερόφυλοι 
σύντροφοι.  

Από την ύπΖρξη μιΖς συντροφικότητΖς πηγάζει κΖι η ύπΖρξη κάποιΖς ΖποκλειστικότητΖς στη 
σχέση, που δεν επιτρέπει πΖράλληλΖ συγκρίσιμη κοινότητΖ συμβίωσης.  

ΠέρΖ Ζπό Ζυτό θΖ πρέπει νΖ υπάρχει μετΖξύ της ή του ικΖνής- ού προς εργΖσίΖ δικΖιούχου 
του επιδόμΖτος κΖι της ή του συντρόφου, η βΖσική νόμιμη δυνΖτότητΖ τέλεσης γάμου ή της 
κΖτΖχώρησης της σχέσης συμβίωσης σύμφωνΖ με το Νόμο του Συμφώνου Συμβίωσης 
(Νόμος περί κΖτΖχώρησης της σχέσης συμβίωσης) (Lebenspartnerschaftsgesetz).  

Η ΖμοιβΖίΖ βούληση νΖ ευθύνετΖι ο ένΖς γιΖ τον άλλο, συνάγετΖι, ότΖν οι σύντροφοι  

 συμβιώνουν γιΖ πάνω Ζπό ένΖ χρόνο,
 

 συμβιώνουν με ένΖ κοινό τέκνο,
 

 φροντίζουν Ζπό κοινού τέκνΖ ή συγγενείς της οικογενειΖκής στέγης ή
 

 είνΖι εξουσιοδοτημένοι, νΖ διΖθέτουν τΖ εισοδήμΖτΖ ή την περιουσίΖ της ή του άλλου. 

ΠΖρά τη ρύθμιση του τεκμηρίου δεν ΖποκλείετΖι νΖ θεμελιώνουν κΖι άλλΖ εξωτερικά γεγονότΖ 
την ύπΖρξη κοινότητΖς ευθύνης. Αυτά π.χ. μπορεί νΖ είνΖι μίΖ δοθείσΖ υπόσχεση γάμου, η 
συμβίωση σε κοινή ιδιόκτητη οικίΖ, ή η πρΖγμΖτική φροντίδΖ μίΖς συντρόφου ή ενός 
συντρόφου σε κοινή οικογενειΖκή στέγη. Γι’ Ζυτό μπορεί νΖ είνΖι ΖνΖγκΖίΖ η συλλογή 
περΖιτέρω δεδομένων. 

 
  

 
 

Kann ich die Vermutung über das
Vorliegen einer Verantwortungs-
und Einstehensgemeinschaft
widerlegen?

    
   
 

Μπορώ νį įνĳικρούĲω ĳο
ĳıκμήριο ύπįρξης κοινόĳηĳįς
ıυθύνης;

Το τεκμήριο μπορεί να αντικρουστεί από Εσάς. Δεν αρκεί όμως ο ισχυρισμός, ότι δεν πραγματώθηκαν τα 
πραγματικά περιστατικά του τεκμηρίου, περισσότερο απαιτείται, να αναφέρετε και να αποδείξετε, ότι τα 
παραπάνω αναφερόμενα κριτήρια δεν πληρούνται ή ότι το κριτήριο αποδυναμώνεται από άλλα γεγονότα.      

Παρακαλώ δηλώστε κυρίως στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια της συμβίωσης και προσκομίστε γι’ αυτό τα 
αντίστοιχα αποδεικτικά (π.χ. δήλωση σε υπηρεσίες καταχώρησης δηλώσεων, μισθωτική σύμβαση ή 
ασφαλιστήριο).  Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά, παρακαλώ απευθυνθείτε στο αρμόδιο κέντρο ανεύρεσης εργασίας 
(Jobcenter). 

5. Anlage MEB / MEB Σȣνημμένο 
Bedarfsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ Χνάγκης 

Πληροφορίες για «κοινότητα ανάγκης» θα βρείτε στη σελίδα 1 των οδηγιών συμπλήρωσης.   
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Kostenaufwändige  
Ernährung 

ǻΧπΧνηρή įιΧĲροφή 



Πληροφορίες για «δαπανηρή διατροφή» θα βρείτε στη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης.  

6. Anlage BB / BBΣȣνημμένο  

Bedarfsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ Χνάγκης 

Πληροφορίες για «κοινότητα ανάγκης» θα βρείτε στη σελίδα 1 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Unabweisbarer, laufender, 
nicht nur einmaliger beson
derer Bedarf 

ǹįιάψİυıĲη,  ĲρέχουıΧ, όχι 
μονΧįική İιįική  Χνάγκη 

Πληροφορίες για «αδιάψευστη, τρέχουσα, όχι μοναδική ειδική ανάγκη» θα βρείτε στη σελίδα 4 των οδηγιών 
συμπλήρωσης. 

Nachweis 

ǹπόįİιξη 

Αν υφίστΖτΖι Ζδιάψευστη, τρέχουσΖ, όχι μονΖδική ειδική Ζνάγκη λόγω ΖσθένειΖς, Ζρκεί μίΖ 
Ζντίστοιχη βεβΖίωση, όπου μίΖ/ ένΖς ιΖτρός βεβΖιώνει την ειδική Ζνάγκη με ΖνΖφορά της 
ΖσθένειΖς.   

Σε περίπτωση που διστάζετε νΖ ΖνΖφέρετε την Ζσθένειά ΣΖς στην ΖρμόδιΖ υπάλληλο ή στον 
Ζρμόδιο υπάλληλο, μπορείτε νΖ πΖρΖδώσετε τΖ Ζποδεικτικά έγγρΖφΖ σε σφρΖγισμένο 
φάκελο. ·πειτΖ Ζυτός θΖ διΖβιβΖστεί στην ΙΖτρική υπηρεσίΖ (Ärztlicher Dienst) του κέντρου 
Ζνεύρεσης εργΖσίΖς (Jobcenter), που θΖ εκφράσει Ζιτιολογημένη άποψη σχετικά με την 
πρόσθετη Ζνάγκη, χωρίς νΖ κΖτονομάσει συγκεκριμένΖ την ΖσθένειΖ.  

7. Anlage EK / EK Σȣνημμένο 

Bedarfsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ Χνάγκης 

Πληροφορίες για «κοινότητα ανάγκης» θα βρείτε στη σελίδα 1 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Einkommen 

ǼιıόįημΧ 

ΠΖρΖκΖλώ δηλώστε το εισόδημΖ του κάθε μεμονωμένου μέλους της κοινότητΖς Ζνάγκης. Ως 
εισοδήμΖτΖ θΖ πρέπει νΖ συνυπολογιστούν κΖι όλΖ τΖ έσοδΖ σε χρήμΖ ή εσωτερική ΖξίΖ του 
χρήμΖτος.   

Κυρίως υπάγοντΖι εδώ: 

 εισοδήμΖτΖ Ζπό μισθωτή εργΖσίΖ ή εργΖσίΖ ελεύθερου επΖγγέλμΖτος, Ζπό εκμίσθωση ή 
Ζπό εκμίσθωση προσοδοφόρου πράγμΖτος, Ζπό τη γεωργική οικονομίΖ κΖι τη διΖχείριση 
των δΖσών.    

 επιδόμΖτΖ τέκνων, πΖροχές ΖντικΖτάστΖσης μισθού όπως επιδόμΖτΖ ΖνεργίΖς, 
επιδόμΖτΖ ΖφερεγγυότητΖς, προσωρινά επιδόμΖτΖ, επιδόμΖτΖ ΖσθενείΖς,   

 συντάξεις της νόμιμης Κοινωνικής Ασφάλισης (Sozialversicherung) (π.χ. σύντΖξη γήρΖτος 
ή πΖροχές Ζποζημίωσης σε εργάτες ορυχείου, συντάξεις λόγω ΖτυχήμΖτος ή 
τρΖυμΖτισμού), επιχειρησιΖκές συντάξεις ή συντάξεις λόγω συμπλήρωσης του χρόνου 
εργΖσίΖς,  

 πληρωμές διΖτροφής, πΖροχές σύμφωνΖ με τον Νόμο περί ΠροκΖτΖβΖλλόμενης 
ΔιΖτροφής (Unterhaltsvorschussgesetz), 

 τόκοι, εισοδήμΖτΖ Ζπό επενδύσεις, 

 στεγΖστικό επίδομΖ, κοινωνικό επίδομΖ σύμφωνΖ με το ΔωδέκΖτο Βιβλίο του ΚώδικΖ 
Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB XII) κΖι  

 λοιπά τρέχοντΖ ή έκτΖκτΖ έσοδΖ (π.χ. γονικό επίδομΖ, επίδομΖ φροντίδΖς, επίδομΖ 
φροντίδΖς γιΖ διΖπΖιδΖγωγική δράση σύμφωνΖ με το Όγδοο Βιβλίο του ΚώδικΖ 
Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB VIII).  

ΠΖρΖκΖλώ δηλώστε κΖι εισοδήμΖτΖ Ζπό δευτερεύουσες ΖπΖσχολήσεις όπου δεν υφίστΖτΖι 
υποχρέωση κοινωνικής Ζσφάλισης. Ως εισοδήμΖτΖ θεωρούντΖι κΖι έξοδΖ πΖράστΖσης μίΖς 
εθελοντικής ή κοινωφελούς δρΖστηριότητΖς. ΣτΖ λοιπά τρέχοντΖ ή έκτΖκτΖ έσοδΖ Ζνήκουν 
μετΖξύ άλλων η σύντΖξη ισόβιΖς προσόδου γιΖ ένΖ πουλημένο Ζκίνητο κΖι η επιστροφή 
φόρου. Πρέπει νΖ δηλωθούν κΖι πΖροχές Ζποζημίωσης.  

ΜετΖβολές των εισοδημΖτικών σχέσεων στην κοινότητΖ Ζνάγκης ΣΖς επηρεάζουν το ύψος 
του επιδόμΖτος ΖνεργίΖς ΙΙ κΖι του κοινωνικού επιδόμΖτος κΖι πρέπει νΖ ΖνΖκοινώνοντΖι 
άμεσΖ. 

Steuerklasse 

ȀλίμΧκΧ İιıοįήμΧĲος 

Αν το εισόδημΖ εργΖσίΖς Ζπό ΖπΖσχόληση ΖνέρχετΖι μέχρι 450 ευρώ μηνιΖίως, δεν θΖ 
πρέπει νΖ δηλωθεί η κλίμΖκΖ εισοδήμΖτος. 

Ferienjob 

ǼργΧıίΧ įιΧκοπών 

ΕισοδήμΖτΖ Ζπό τις ονομΖζόμενες «εργΖσίες διΖκοπών» (Ferienjobs) δεν κΖτΖλογίζοντΖι υπό 
τις Ζκόλουθες προϋποθέσεις: 

 Η μΖθήτριΖ ή ο μΖθητής είνΖι κάτω των 25 ετών. 

 ΥφίστΖτΖι πΖρΖκολούθηση κάποιΖς γενικής ή επΖγγελμΖτικής σχολής κΖι η μΖθήτριΖ ή ο 
μΖθητής δεν λΖμβάνει Ζμοιβή εκπΖίδευσης.  

 Οι ΖπΖσχολήσεις ΖσκούντΖι στις σχολικές διΖκοπές, δηλΖδή μετΖξύ δύο σχολικών 
περιόδων.  

 Οι ΖπΖσχολήσεις των διΖκοπών διΖρκούν στο ημερολογιΖκό έτος συνολικά λιγότερο Ζπό 
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τέσσερις εβδομάδες. 
 

 ΤΖ έσοδΖ δεν είνΖι περισσότερΖ Ζπό 1.200 ευρώ στο ημερολογιΖκό έτος 


Aufwandsentschädigungen 

·ξοįΧ πΧράıĲΧıης  

·ξοδΖ πΖράστΖσης είνΖι πληρωμές, που λΖμβάνετε κΖτά την άσκηση κάποιΖς 
δευτερεύουσΖς ΖπΖσχόλησης, εθελοντικής ή κοινωφελούς εργΖσίΖς ως ΖντάλλΖγμΖ των 
προσπΖθειών ΣΖς κΖι των εξόδων που προκύπτουν σε συνάρτηση με την άσκηση της 
ΖπΖσχόλησης. ΚΖτά κΖνόνΖ κΖτΖβάλλοντΖι Ζπό δημόσιΖ τΖμείΖ με βάση δημοσίους- 
νόμιμους κΖνονισμούς. Τυπικές είνΖι γιΖ πΖράδειγμΖ εργΖσίες ως διευθύντριΖ ή διευθυντής 
άσκησης- γιΖ πΖράδειγμΖ σε ένΖν σύλλογο- ή ως εθελόντριΖ ή εθελοντής δήμΖρχος.   

ΤΖ έξοδΖ πΖράστΖσης θΖ πρέπει νΖ δηλώνοντΖι κΖι ότΖν ΖπΖλλάσσοντΖι Ζπό φόρο (§ 3 
Ζρ. 12, 26, 26Ζ ή 26β Νόμος ΕορολογίΖς ΕισοδήμΖτος (Einkommensteuergesetz). 

ΠΖρΖκΖλώ προσκομίστε Ζποδεικτικά σχετικά με τΖ έξοδΖ που προέκυψΖν στΖ πλΖίσιΖ της 
άσκησης κάποιΖς δευτερεύουσΖς ΖπΖσχόλησης, εθελοντικής ή κοινωφελούς εργΖσίΖς. Αρκεί 
κΖτά κΖνόνΖ μίΖ σύντΖξη με λέξεις κλειδιά.  

Εφόσον προκύψουν Ζπό τΖ Ζποδεικτικά εντολείς, μπορεί Ζυτή η πληροφορίΖ νΖ γίνει μη 
ΖνΖγνωρίσιμη.   

Eintritt einer Sperrzeit 

Ǽπέλİυıη χρόνου 
Χποκλİιıμού 

Αυτά τΖ στοιχείΖ ΖπΖιτούντΖι κΖτά τη υποβολή της πρώτης Ζίτησης μόνο, εάν λάβΖτε  
επίδομΖ  ΖνεργίΖς πριν την υποβολή της Ζίτησης κΖι η ΖπΖίτηση Ζυτή ΖδρΖνεί λόγω 
επέλευσης χρόνου Ζποκλεισμού ή διΖγράφηκε προσωρινά 

Einmalige Einnahmen 

ǼφάπΧξ έıοįΧ 

Εδώ θΖ πρέπει νΖ δηλωθούν π.χ.  επιστροφές φόρου, πληρωμές λειτουργικού κόστους,  
πρόσοδοι πιστωτικών ιδρυμάτων, κέρδη Ζπό τυχερά πΖίγνιΖ κΖι επιδόμΖτΖ, εφόσον Ζυτά τΖ 
εισοδήμΖτΖ εισρέουν κΖτά την ΖνΖγκΖίΖ περίοδο (δηλΖδή Ζπό το μήνΖ κΖτάθεσης της 
Ζίτησης). ΚΖτά την Ζρχή εισροής λΖμβάνετΖι υπόψη η πρΖγμΖτική κΖτΖβολή των πληρωμών 
στη λήπτριΖ ή στο λήπτη της πληρωμής. Το κΖθοριστικό χρονικό διάστημΖ της φορολόγησης 
δεν είνΖι ΖποφΖσιστικό. 

Unregelmäßige Einnahmen 

ǹκΧνόνιıĲΧ έıοįΧ 

·νΖ πΖράδειγμΖ γιΖ ΖκΖνόνιστΖ έσοδΖ είνΖι άτΖκτες πωλήσεις έργων τέχνης Ζπό 
κΖλλιτέχνησες ή κΖλλιτέχνες. 

Kindergeld 

ǼπίįομΧ Ĳέκνων 

ΕπιδόμΖ τέκνων γιΖ τΖ τέκνΖ που Ζνήκουν στην κοινότητΖ Ζνάγκης θΖ πρέπει νΖ  
κΖτΖλογιστεί στο τέκνο ως εισόδημΖ γιΖ το πρΖγμΖτικά κΖτΖβληθέν ύψος, εφόσον 
χρησιμοποιείτΖι γιΖ την εξΖσφάλιση της διΖβίωσης, με εξΖίρεση της Ζνάγκες γιΖ πΖιδείΖ κΖι 
συνεισφορά.   

Το ποσό που υπερβΖίνει τις Ζνάγκες του τέκνου (χωρίς τις Ζνάγκες γιΖ πΖιδείΖ κΖι 
συνεισφορά) (π.χ. με την συρροή με πΖροχές διΖτροφής κΖι/ή περΖιτέρω δικού του 
εισοδήμΖτος) θΖ πρέπει νΖ κΖτΖλογιστεί στην ή στον δικΖιούχο επιδόμΖτος τέκνων ως 
εισόδημΖ. 

 
 

 

Wie wird das Kindergeld
berücksichtigt, wenn mein Kind
nur zeitweise bei mir lebt?

    
      

   

Πως υπολογίζıĳįι ĳο ıπίİομį
ĳέκνων, όĳįν ĳο ĳέκνο μου ζıι μįζί
μου κįĳά İιįĲĳήμįĳį;

Επίδομα τέκνων για ένα ανήλικο τέκνο, που ζει εναλλακτικά και στους δύο εν διαστάσει/ διαζευγμένους γονείς, 
λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα μόνο στην κοινότητα ανάγκης, στην οποία ζει και το πρόσωπο που δικαιούται 
επίδομα τέκνων. Κατά κανόνα δεν πρόκειται για την κοινότητα ανάγκης της κατά διαστήματα (μικρότερης) 
παραμονής, έτσι ώστε εκεί δεν ακολουθεί καταλογισμός του επιδόματος τέκνων.    

Kindergeldberechtigte/r 

ǻικΧιούχος İπιįόμΧĲος 
Ĳέκνων 

ΔικΖιούχοι επιδόμΖτος τέκνων είνΖι κΖτά βάση οι γονείς κΖι οι θετοί γονείς του τέκνου. Εάν το  
τέκνο ζει με τους πΖππούδες κΖι τις γιΖγιάδες του, μπορεί νΖ είνΖι Ζυτοί οι δικΖιούχοι του 
επιδόμΖτος τέκνων. Ωστόσο το ίδιο το τέκνο δεν έχει Ζυτό το δικΖίωμΖ.   

Kontoauszüge 

ǹνĲίγρΧφΧ κίνηıης 
λογΧριΧıμού 

ΚΖτά την προσκόμιση των Ζντιγράφων κίνησης λογΖριΖσμού επιτρέποντΖι κΖτά βάση 
ΖποχρωμΖτισμοί. Ωστόσο Ζυτή η δυνΖτότητΖ υπάρχει μόνο στις κΖτΖγρΖφές εξόδων, όχι στΖ 
έσοδΖ. Οι ΖποχρωμΖτισμοί επιτρέποντΖι μόνο σε ορισμένΖ κομμάτιΖ του λήπτη κΖι του 
κειμένου κΖτΖγρΖφής των κΖτΖγρΖφών εξόδων. ΤΖυτόχρονΖ θΖ πρέπει νΖ πΖρΖμείνει εύλογη 
η διΖδικΖσίΖ διενέργειΖς που διέπει κΖτά βάση τον έλεγχο του κέντρου Ζνεύρεσης εργΖσίΖς 
(Jobcenter). ·τσι γιΖ πΖράδειγμΖ θΖ ήτΖν δυνΖτός, κΖτά τη μετΖβίβΖση εισφορών μέλους γιΖ 
πολιτικά κόμμΖτΖ, ο ΖποχρωμΖτισμός του ονόμΖτος ενός κόμμΖτος στο ΖντίγρΖφο κίνησης 
λογΖριΖσμού, ότΖν θΖ πΖρέμενε ΖκόμΖ ευδιάκριτο ως χρήση το «εισφορά μέλους¬.       

 

Kindergeldbescheid 

Ǽιįοποίηıη ıχİĲικά μİ Ĳο 
İπίįομΧ Ĳέκνων 

Η ΖπόφΖση σχετικά με το δικΖιώμΖ επιδόμΖτος τέκνων θΖ ΣΖς γνωστοποιηθεί Ζπό το 
ΟικογενειΖκό ΤΖμείο (Familienkasse) με γρΖπτή ειδοποίηση.  

Σε περίπτωση που το ΟικογενειΖκό ΤΖμείο (Familienkasse)
(Bundesagentur für Arbeit)

 της ΟμοσπονδιΖκής ΥπηρεσίΖς 
ΑπΖσχόλησης  είνΖι Ζρμόδιο γιΖ την κΖτΖβολή του επιδόμΖτος 
τέκνων, μπορείτε νΖ δείτε Ζπό το ΖντίγρΖφο κίνησης λογΖριΖσμού ΣΖς το ύψος του 
μετΖβιβΖσμένου ποσού κΖι τον Ζριθμό επιδόμΖτος τέκνων ΣΖς κΖθώς κΖτά κΖνόνΖ κΖι το 
χρονικό διάστημΖ γιΖ το οποίο κΖθορίστηκε το ποσό.   

Εάν γιΖ την κΖτΖβολή του επιδόμΖτος τέκνων είνΖι Ζρμόδιο ένΖ ΟικογενειΖκό ΤΖμείο της 
δημόσιΖς υπηρεσίΖς, μπορείτε νΖ δείτε το ύψος του επιδόμΖτος τέκνων κΖι το Ζντίστοιχο 
χρονικό διάστημΖ κΖτΖβολής Ζπό τη βεβΖίωση κΖτΖβολών, εφόσον το επίδομΖ τέκνων 
κΖτΖβάλλετΖι μΖζί με τον μισθό. 
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Unterhaltstitel 

ȉίĲλος įιΧĲροφής 





ΚρΖτείτε ΖντίγρΖφο στο φάκελο του μέρους του τίτλου διΖτροφής, Ζπό το οποίο προκύπτει το  
ύψος της υποχρέωσης διΖτροφής. 

8. Anlage VM / VM Σȣνημμένο 

Vermögen 

ȆİριουıίΧ 

ΠΖρΖκΖλώ δηλώστε την περιουσίΖ όλων των μελών της κοινότητΖς Ζνάγκης ΣΖς.  

Ως περιουσίΖ θεωρείτΖι το σύνολο των ΖγΖθών ενός προσώπου που ΖποτιμάτΖι σε χρήμΖ, 
ΖνεξάρτητΖ Ζπό το εάν βρίσκετΖι στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Εδώ Ζνήκουν κυρίως  

 κΖτΖθέσεις τρΖπεζικές κΖι τΖμιευτηρίου (ΖκόμΖ κΖι online), μετρητά χρήμΖτΖ, χρεόγρΖφΖ, 
μετοχές, δάνειΖ, μετοχικά ΖμοιβΖίΖ κεφάλΖιΖ,  

 ΖπΖιτήσεις, 

 μηχΖνοκίνητΖ οχήμΖτΖ (π.χ. ΖυτοκίνητΖ, μοτοσυκλέτες),  

 Ζσφάλειες ζωής, ιδιωτικές Ζσφάλειες σύντΖξης, συμβάσεις στεγΖστικού δΖνείου,  

 οικοδομήσιμΖ ή μη οικοδομήσιμΖ ΖκίνητΖ, ιδιοκΖτοίκηση (π.χ. μονοκΖτοικίες ή 
πολυκΖτοικίες), ιδιόκτητες κΖτοικίες κΖι  

 λοιπά περιουσιΖκά στοιχείΖ (π.χ. ΖντικείμενΖ ΖξίΖς, πίνΖκες, κοσμήμΖτΖ). 

   
 

Wann ist Vermögen
verwertbar?

 
Πόĳı μπορıί νį ρıυĲĳοποιηθıί η 
πıριουĲίį;

Ρευστοποιήσιμη θεωρείται μία περιουσία, όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διαβίωσης ή η αντίστοιχη 
χρηματική της αξία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διαβίωσης με κατανάλωση, πώληση, δανεισμό, 
εκμίσθωση ή εκμίσθωση προσοδοφόρου πράγματος. Δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία δεν μπορούν να διατεθούν από την ιδιοκτήτρια ή τον ιδιοκτήτη τους (π.χ. επειδή το περιουσιακό στοιχείο 
έχει κατασχεθεί). Η εκτίμηση της ρευστοποίησης είναι καθήκον του αρμόδιου κέντρου ανεύρεσης εργασίας 
(Jobcenter) και όχι της αιτούσας ή του αιτούντος.      

Για τον έλεγχο της περιουσίας το κέντρο ανεύρεσης εργασίας (Jobcenter) 

(Jobcenter)

μπορεί να απαιτήσει την προσκόμιση 
των αντίστοιχων αποδεικτικών εγγράφων, όπως π.χ. του τελευταίους ετήσιους λογαριασμούς ή και τα αντίγραφα 
κίνησης λογαριασμού των τελευατίων τριών μηνών. Από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά έγγραφα τα κέντρα 
ανεύρεσης εργασίας  μπορούν να βγάλουν αντίγραφα των στοιχείων που σχετίζονται με την παροχή 
και να τα θέσουν στο φάκελο.    

Μεταβολές των περιουσιακών σχέσεων στην κοινότητα ανάγκης Σας, επηρεάζουν το ύψος του επιδόματος  
ανεργίας ΙΙ και του κοινωνικού επιδόματος και πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα.   . 

Freistellungsaufträge 

ǼνĲολές ΧπΧλλΧγής 

Με εντολή ΖπΖλλΖγής σε πιστωτικό ίδρυμΖ μπορείτε νΖ εμποδίσετε την ΖυτόμΖτη κράτηση 
φόρων Ζπό έσοδΖ κεφΖλΖίου (π.χ. τόκοι, μερίσμΖτΖ).   

BIC/IBAN Πληροφορίες για «BIC/IBAN» θα βρείτε στη σελίδα 2 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Kontoauszüge 

ǹνĲίγρΧφΧ κίνηıης 
λογΧριΧıμού 

Πληροφορίες για «αντίγραφα κίνησης λοιγαριασμού» θα βρείτε στη σελίδα 8 των οδηγιών συμπλήρωσης.. 

Verkehrswert von Grund
stücken 

ǹγορΧίΧ Ĳιμή ΧκίνηĲης 
πİριουıίΧς  

ΑπΖρΖίτητΖ είνΖι τΖ στοιχείΖ σχετικά με την ΖγορΖίΖ τιμή της Ζκίνητης περιουσίΖς ή  
ιδιόκτητων κΖτοικιών, γιΖ νΖ μπορέσει νΖ ελέγξει το κέντρο Ζνεύρεσης εργΖσίΖς (Jobcenter) 

(Jobcenter) 

την πιθΖνότητΖ ρευστοποίησης Ζκινήτου μέσω πώλησης, δΖνεισμού ή εκμίσθωσης. Ως 
Ζπόδειξη της ΖγορΖίΖς ΖξίΖς Ζκινήτων θεωρούντΖι τΖ συμβόλΖιΖ πώλησης ή πιστοποιητικά 
ΖγορΖίΖς ΖξίΖς (υποβάλλοντΖι σε ΖντίγρΖφΖ) που δεν είνΖι πΖλΖιότερΖ των τριών ετών. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν τΖ ΖντίστοιχΖ δικΖιολογητικά έγγρΖφΖ, χρησιμοποιούντΖι ως 
βάση γιΖ τους υπολογισμούς Ζπό το κέντρο Ζνεύρεσης εργΖσίΖς σε μη 
οικοδομήσιμΖ ΖκίνητΖ οι Ζξίες των πινάκων ΖξίΖς του εδάφους κΖι σε οικοδομήσιμΖ ΖκίνητΖ 
τΖ στοιχείΖ Ζπό τΖ πΖρΖστΖτικά Ζγοράς των επιτροπών εμπειρογνωμόνων των 
ΚτημΖτολογικών κΖι ΤοπογρΖφικών Υπηρεσιών. 

9. Anlage UH1 – UH4 / UH1 – UH4 Σȣνημμένο 

Nachweis der Vaterschafts
anerkennung (nur UH3 und 
UH4) 

ǹπόįİιξη Ĳης ΧνΧγνώριıης 
πΧĲρόĲηĲΧς (μόνο UH3 κΧι 
UH4) 

 

Απόδειξη της ΖνΖγνώρισης πΖτρότητΖς μπορεί νΖ είνΖι π.χ. το πιστοποιητικό γέννησης του 
τέκνου ή το πιστοποιητικό που εξέδωσε η ΥπηρεσίΖ Κοινωνικής ΜέριμνΖς ΠΖίδων (Jugend
amt) σχετικά με τη δήλωση της ΖνΖγνώρισης πΖτρότητΖς. Σε κΖμίΖ περίπτωση δεν 
προσκομίζετΖι τεστ πΖτρότητΖς. 



Other income comprises, for example, pensions, unemployment benefit, unemployment bene-
fit II (Arbeitslosengeld II) or continued payment of wages in case of sickness (Krankengeld).
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Vorlage eines Urteils, eines 
gerichtlichen Vergleichs, 
Beschlusses oder einer 
außergerichtlichen Unter
haltsvereinbarung 

Ȇροıκόμιıη įικΧıĲικής 
ΧπόφΧıης, įικΧıĲικού 
ıυμβιβΧıμού, ΧπόφΧıης ή 
İξωįικΧıĲικής ıυμφωνίΧς 
įιΧĲροφής 



ΣτΖ πλΖίσιΖ του ελέγχου της υποχρέωσης διΖτροφής θΖ πρέπει νΖ προσκομίσετε ένΖν 
υφιστάμενο τίτλο διΖτροφής (π.χ. ΖπόφΖση διΖζυγίου, ΖπόφΖση πΖτρότητΖς), ένΖν 
συμβιβΖσμό ή έγγρΖφες συμφωνίες Ζπό τις οποίες νΖ προκύπτει το δικΖίωμΖ διΖτροφής. 
ΤέτοιΖ δικΖιολογητικά έγγρΖφΖ κΖτά βάση δεν τίθεντΖι στον φάκελο κΖτά την πρώτη υποβολή 
της Ζίτησης.     Το Ζρμόδιο κέντρο Ζνεύρεσης εργΖσίΖς (Jobcenter)

Jobcenter

ZPO

 ΣΖς, σημειώνει μόνο ότι 
προσκομίστηκΖν οι Ζποδείξεις. ΜίΖ εξΖίρεση Ζπό Ζυτήν την Ζρχή υπάρχει ότΖν, έπειτΖ Ζπό 
ένΖν εισερχόμενο έλεγχο είνΖι βέβΖιο ότι το δικΖίωμΖ διΖτροφής μετΖβιβάστηκε στο κέντρο 
Ζνεύρεσης εργΖσίΖς ( ). Στην περίπτωση Ζυτή, κρΖτούντΖι ΖντίγρΖφΖ κΖι τίθεντΖι 
στον φάκελο των δικΖιολογητικών εγγράφων που είνΖι ΖπΖρΖίτητΖ γιΖ την πΖρΖκολούθηση 
των ΖπΖιτήσεων. Μόλις τΖ ΖντίγρΖφΖ δεν χρειάζοντΖι άλλο (η ΖπΖίτηση ικΖνοποιήθηκε ή 
πΖρΖγράφηκε), κΖτΖστρέφοντΖι ξΖνά. Σε μεμονωμένΖ περιστΖτικά μπορεί νΖ είνΖι 
ΖπΖρΖίτητη κΖι η προσκόμιση του πρωτοτύπου (π.χ. σε περίπτωση μετεγγρΖφής τίτλου 
σύμφωνΖ με § 727 ΚώδικΖ Πολιτικής ΔικονομίΖς ( )). 

Vertreter/in 

Ǽκπρόıωπος 

Εκπρόσωπος στη διΖδικΖσίΖ διΖτροφής μπορεί νΖ είνΖι κΖι η/ο δικηγόρος, νομικός 
σύμβουλος, δικΖστικός συμπΖρΖστάτης ή η ΥπηρεσίΖ Κοινωνικής ΜέριμνΖς ΠΖίδων (Ju
gendamt).    

Schriftverkehr 

ǹλληλογρΧφίΧ 

ΚΖτά την προσκόμιση της ΖλληλογρΖφίΖς επιτρέποντΖι προηγούμενοι ΖποχρωμΖτισμοί.   
ΑντίγρΖφΖ τίθεντΖι στο φάκελο μόνο εφόσον είνΖι ΖπΖρΖίτητΖ, σύμφωνΖ με το περιεχόμενό 
τους, γιΖ την πΖρΖκολούθηση των ΖπΖιτήσεων διΖτροφής 

Sonstiges Einkommen 

ȁοιπά İιıοįήμΧĲΧ 

Λοιπά εισοδήμΖτΖ είνΖι π.χ. συντάξεις, επιδόμΖτΖ ΖνεργίΖς, επιδόμΖτΖ ΖνεργίΖς ΙΙ, γονικά 
επιδόμΖτΖ, επιδόμΖτΖ φροντίδΖς ή ΖσθενείΖς.    

10. Anlage UF /  UF  Σȣνημμένο

Haushaltsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ οικογİνİιΧκής 
ıĲέγης 

Πληροφορίες για «κοινότητα οικογενειακής στέγης» θα βρείτε στη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Haushaltsgemeinschaft mit 
der Person, die den Un
fall/Schaden verursacht hat 

ȀοινόĲηĲΧ οικογİνİιΧκής 
ıĲέγης μİ Ĳο πρόıωπο, 
που προκάλİıİ Ĳο 
ΧĲύχημΧ/ζημίΧ 

Σε περίπτωση ζημιών χωρίς πρόθεση Ζπό οικογενειΖκά μέλη, που κΖτά το χρονικό διάστημΖ  
του ζημιογόνου γεγονότος, ζούσΖν μΖζί στην κοινότητΖ οικογενειΖκής στέγης με την 
ζημιωθείσΖ ή τον ζημιωθέντΖ ή τους επιζώντες της/του, ΖποκλείετΖι η μετΖβίβΖση της 
ΖπΖίτησης γιΖ Ζποζημίωση στον φορέΖ κοινωνικών πΖροχών. Το ίδιο ισχύει κΖι γιΖ την 
περίπτωση μίΖς μετΖγενέστερης τέλεσης γάμου ΖνάμεσΖ στην/στον ζημιώσΖσΖ/-σΖ κΖι 
την/τον ζημιωθείσΖ/-έντΖ.    

Nachweise 

ǹποįİίξİις 

Με την προσκόμιση νομικά σημΖντικών δικΖιολογητικών εγγράφων το κέντρο Ζνεύρεσης 
εργΖσίΖς (Jobcenter) θέλει νΖ Ζποκτήσει εικόνΖ των πρΖγμΖτικών περιστΖτικών. Επειδή μίΖ 
ΖπόφΖση, ένΖς συμβιβΖσμός, ή μίΖ ΖνΖγνώριση κΖτά κΖνόνΖ περΖτώνουν το δικΖστικό 
ΖγώνΖ, Ζρκεί σ’ Ζυτήν την περίπτωση η επισύνΖψη του Ζντιγράφου του Ζντίστοιχου 
δικΖιολογητικού εγγράφου. ΤΖ στοιχείΖ σΖς στο συνημμένο UFκΖτά τΖ λοιπά δεν 
κΖτΖχωρούντΖι ηλεκτρονικά. 

Ärztliche Gutachten 

ǿΧĲρικά πιıĲοποιηĲικά 

ΠΖρΖκΖλώ προσκομίστε δήλωση σχετικά με την Ζποδέσμευση Ζπό το ιΖτρικό Ζπόρρητο κΖι 
εφόσον υπάρχουν, ΖντίγρΖφΖ των ιΖτρικών πιστοποιητικών που Ζφορούν το ΖτύχημΖ ή το 
ζημιογόνο γεγονός.   

Σε περίπτωση που διστάζετε νΖ ΖποκΖλύψετε Ζυτές τις πληροφορίες στην ΖρμόδιΖ ή στον 
Ζρμόδιο υπάλληλο, μπορείτε νΖ πΖρΖδώσετε Ζυτά τΖ δικΖιολογητικά έγγρΖφΖ σε 
σφρΖγισμένο φάκελο. Το δικΖίωμΖ επιθεώρησης στΖ πιστοποιητικά περιορίζετΖι στΖ 
πρόσωπΖ που έχουν Ζυτό το δικΖίωμΖ. 

11. Anlage SV / SV Σȣνημμένο 

Zuschuss bei privater oder 
freiwillig gesetzlicher  
Kranken- und Pflegeversi
cherung 

ǼπίįομΧ ıİ ιįιωĲική ή 
προΧιρİĲική νόμιμη 
Χıφάλιıη ΧıθένİιΧς ή 
φρονĲίįΧς 

Το συνημμένο SV θΖ πρέπει νΖ συμπληρώνετΖι Ζπό κάθε πρόσωπο της κοινότητΖς Ζνάγκης,   
που είνΖι ιδιωτικά, προΖιρετικά ή κΖθόλου ΖσφΖλισμένο γιΖ ΖσθένειΖ ή φροντίδΖ.  

Εφόσον Εσείς ή κάποιο μέλος της κοινότητΖς Ζνάγκης ΣΖς, κΖτά το χρονικό διάστημΖ της 
κΖτάθεσης της Ζίτησης γιΖ επίδομΖ ΖνεργίΖς ΙΙ, είστε ΖσφΖλισμένοι σε μιΖ ιδιωτική επιχείρηση 
Ζσφάλισης ΖσθενείΖς, χορηγείτΖι κΖτόπιν Ζίτησης επίδομΖ γιΖ ιδιωτική Ζσφάλιση ΖσθενείΖς 
κΖι φροντίδΖς.  

Εσείς θΖ πρέπει νΖ Ζποδείξετε το ύψος των εισφορών. Από την Ζπόδειξη των ιδιωτικών 
εισφορών Ζσφάλισης ΖσθενείΖς θΖ πρέπει εκτός Ζπό το ύψος τους νΖ προκύπτει Ζν Ζυτές 
Ζντιστοιχούν στις εισφορές του Ζτομικού ΣΖς βΖσικού τιμολογίου. Εάν δεν είστε 
ΖσφΖλισμένος στο βΖσικό τιμολόγιο τότε θΖ πρέπει επιπλέον νΖ Ζποδειχτούν οι εισφορές 
Ζυτού του τιμολογίου. Το επίδομΖ ιδιωτικής Ζσφάλισης μετΖβιβάζετΖι ΖπευθείΖς στο τΖμείο 
ΖσθενείΖς ΣΖς. ΠΖρΖκΖλώ δηλώστε τον τρΖπεζικό σύνδεσμο του τΖμείου ΖσθενείΖς ΣΖς. 

ΠέρΖ Ζπό Ζυτό μπορούν νΖ κΖτΖθέσουν Ζίτηση γιΖ επίδομΖ κΖι πρόσωπΖ μίΖς κοινότητΖς 
Ζνάγκης που δεν εργάζοντΖι- δηλΖδή λΖμβάνουν κοινωνικό επίδομΖ- κΖι που ΖσφΖλίζοντΖι 
προΖιρετικά ή ιδιωτικά γιΖ ΖσθένειΖ.  

ΠρόσωπΖ, που το χρονικό διάστημΖ της κΖτάθεσης της Ζίτησης δεν έχουν ΖσφΖλιστική 
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κάλυψη στην Ζσφάλιση ΖσθενείΖς ή φροντίδΖς, υποχρεούντΖι κΖτά βάση νΖ ΖσφΖλιστούν 
στην νόμιμη ΖσφάλειΖ ΖσθενείΖς ή φροντίδΖς. Ωστόσο υπό ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. 
κΖτά την άσκηση ελεύθερου επΖγγέλμΖτος) δεν υπάρχει υποχρέωση Ζσφάλισης. Αυτά τΖ 
πρόσωπΖ θΖ πρέπει νΖ ΖσφΖλιστούν ιδιωτικά ή- εάν πληρούν τις προσωπικές 
προϋποθέσεις- ή νΖ ΖσφΖλιστούν προΖιρετικά ως μέλος στην νόμιμη Ζσφάλιση ΖσθενείΖς. 

12. Anlage KDU / KDU  Σȣνημμένο 

Schuldzinsen 

ȉόκοι χρέους 

Μπορείτε νΖ Ζποδείξετε τους τόκους χρέους που προέκυψΖν, π.χ. με προσκόμιση ενός 
ετήσιου ΖντίγρΖφου κίνησης λογΖριΖσμού. ΣτοιχείΖ που δεν είνΖι ΖπΖρΖίτητΖ μπορούν νΖ 
γίνουν μη ΖνΖγνωρίσιμΖ.   

Αποσβέσεις πληρωμής κΖτά βάση δεν ΖνΖλΖμβάνοντΖι, κΖθώς η κΖτΖβολή του επιδόμΖτος  
ΖνεργίΖς ΙΙ, δεν θΖ πρέπει νΖ εξυπηρετεί τον πλουτισμό. Εάν σε περίπτωση μη κΖτΖβολής 
Ζποσβεστικών δόσεων Ζπειλήστε με ΖπώλειΖ της ιδιοχρησιμοποιούμενης ιδιόκτητης στέγης, 
πΖρΖκΖλώ νΖ έρθετε σε επΖφή με το Ζρμόδιο κέντρο Ζνεύρεσης εργΖσίΖς (Jobcenter) ΣΖς.      

Sonstige Wohnkosten 

ȁοιπά ıĲİγΧıĲικά έξοįΧ 

Ως λοιπά στεγΖστικά έξοδΖ νοούντΖι τΖ έξοδΖ που δεν ΖνΖφέροντΖι στο μισθωτήριο  
συμβόλΖιο. ΚΖτά βάση δεν λΖμβάνοντΖι υπόψη έξοδΖ γιΖ χώρους στάθμευσης, έξοδΖ 
ηλεκτρικού ρεύμΖτος, τέλη κΖλωδιΖκής τηλεόρΖσης, εκμίσθωση γκΖράζ κΖι τηλεφωνικά 
έξοδΖ. 

13. Veränderungsmitteilung (VÄM)/ (VÄM)  Γνωστοποίηση αλλαγών 

Haushaltsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ οικογİνİιΧκής 
ıĲέγης 

Πληροφορίες για «κοινότητα οικογενειακής στέγης» θα βρείτε από τη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Weitere Person/en 

Άλλο/Χ πρόıωπο/Χ 

Πληροφορίες για «Άλλο/α πρόσωπο/α» θα βρείτε στη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Bedarfsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ Χνάγκης 

Πληροφορίες για «κοινότητα ανάγκης» θα βρείτε στη σελίδα 1 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Einkommen 

ǼιıόįημΧ 

Πληροφορίες για «εισόδημα» θα βρείτε στη σελίδα 7 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

BIC/IBAN Πληροφορίες για «BIC/IBAN» θα βρείτε στη σελίδα 2 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

14. Weiterbewilligungsantrag (WBA) / 

(WBA) 
Αίτηση για πεπαιτέπω 

παποȤή 

Haushaltsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ οικογİνİιΧκής 
ıĲέγης 

Πληροφορίες για «κοινότητα οικογενειακής στέγης» θα βρείτε στη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Weitere Person/en 

Άλλο/Χ πρόıωπο/Χ 

Πληροφορίες για «Άλλο/α πρόσωπο/α» θα βρείτε στη σελίδα 3 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Bedarfsgemeinschaft 

ȀοινόĲηĲΧ Χνάγκης 

Πληροφορίες για «κοινότητα ανάγκης» θα βρείτε στη σελίδα 1 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Einkommen 

ǼιıόįημΧ 

Πληροφορίες για «εισόδημα» θα βρείτε στη σελίδα 7 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Ferienjob 

ǼργΧıίΧ įιΧκοπών 

Πληροφορίες για «εργασία διακοπών (Ferienjob)» θα βρείτε από τη σελίδα 7 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Aufwandsentschädigungen 

·ξοįΧ πΧράıĲΧıης 

Πληροφορίες για «έξοδα παράστασης» θα βρείτε στη σελίδα 8 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Einmalige Einnahmen 

ǼφάπΧξ έıοįΧ 

Πληροφορίες για  εφάπαξ έσοδα  θα βρείτε στη σελίδα 8 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Unregelmäßige Einnahmen 

ǹκΧνόνιıĲΧ  έıοįΧ 

Πληροφορίες για ακανόνιστα έσοδα» θα βρείτε στη σελίδα 8 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Kindergeld 

ǼπίįομΧ Ĳέκνων 

Πληροφορίες για «επίδομα τέκνων» θα βρείτε  στη σελίδα 8 των οδηγιών συμπλήρωσης. 
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Kindergeldberechtigte/r 

ǻικΧιούχος İπιįόμΧĲος 
Ĳέκνων 

Πληροφορίες για «δικαιούχος επιδόματος τέκνων» θα βρείτε στη σελίδα 8 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Kontoauszüge 

ǹνĲίγρΧφΧ κίνηıης 
λογΧριΧıμού 

Πληροφορίες για «αντίγραφα κίνησης λοιγαριασμού» θα βρείτε στη σελίδα 8 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Kindergeldbescheid 

Ǽιįοποίηıη İπιįόμΧĲος 
Ĳέκνων 

Πληροφορίες για «ειδοποίηση επιδόματος τέκνων» θα βρείτε στη σελίδα 8 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Schuldzinsen 

ȉόκοι χρέους 

Πληροφορίες για «τόκοι χρέους» βρείτε στη σελίδα 11 των οδηγιών συμπλήρωσης. 

Sonstige Wohnkosten 

ȁοιπά ıĲİγΧıĲικά έξοįΧ 

Πληροφορίες για «λοιπά στεγαστικά έξοδα» θα βρείτε στη σελίδα 11 των οδηγιών συμπλήρωσης. 
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Επισκόπηση των εντύπων 

ΧΧρΧκĲηριıμός ȆİριγρΧφή ȅįηγίİς Χπό ıİλίįΧ 

Hauptantrag / Κύρια αίτηση 
Αίτηση κΖτΖβολής πΖροχών γιΖ την εξΖσφάλιση της 

 
διΖβίωσης σύμφωνΖ με το Δεύτερο Βιβλίο του 
ΚώδικΖ Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II)  

1 

Anlage WEP / Συνημμένο WEP  Συνημμένο γιΖ ένΖ ΖκόμΖ πρόσωπο Ζπό 15 ετών κΖι 
άνω στην κοινότητΖ Ζνάγκης  

1 (Hauptantrag / Κύπια 
αίτηση) 

Anlage KI / Συνημμένο KI   Συνημμένο γιΖ ένΖ τέκνο κάτω των 15 ετών στην 
κοινότητΖ Ζνάγκης 

5 

Anlage HG / Συνημμένο HG   Συνημμένο γιΖ τη διΖπίστωση της έκτΖσης της 
Ζνάγκης γιΖ βοήθειΖ σε περίπτωση ύπΖρξης 
κοινότητΖς οικογενειΖκής στέγης  

6 

Anlage VE / Συνημμένο VE Συνημμένο γιΖ τον έλεγχο της ύπΖρξης κοινότητΖς 
ευθύνης («κοινότητΖ πΖρόμοιΖ με γάμο¬ 

6 

Anlage MEB / Συνημμένο MEB Συνημμένο γιΖ τη χορήγηση επιπλέον Ζνάγκης γιΖ 
δΖπΖνηρή διΖτροφή  

6 

Anlage BB / Συνημμένο BB Συνημμένο γιΖ τη χορήγηση Ζδιάψευστης, 
τρέχουσΖς, όχι μονΖδικής ειδικής  Ζνάγκης  

7 

Anlage EK / Συνημμένο EK Συνημμένο γιΖ τη διΖπίστωση των εισοδημΖτικών 
σχέσεων κάθε προσώπου που ζει στην κοινότητΖ 
Ζνάγκης 

7 

Anlage EKS / Συνημμένο EKS Συνημμένο γιΖ προıωρινή ή Ĳİλική δήλωση σχετικά  
με το εισόδημΖ Ζπό ελεύθερο επάγγελμΖ, 
βιομηχΖνικές εργΖσίες ή γεωργική οικονομίΖ κΖι 
διΖχείριση των δΖσών, το χρονικό διάστημΖ της 
πΖροχής έγκρισης 

ȅįηγίİς γιΧ ıυνημμένο 
EKS θΧ λάβİĲİ Χπό Ĳο 
κένĲρο Χνİύρİıης 
İργΧıίΧς (Jobcenter) ή 
ıĲο įιΧįίκĲυο ıĲη 
įιİύθυνıη 
www.arbeitsagentur.de. 

Anlage VM / Συνημμένο VM Συνημμένο γιΖ τη διΖπίστωση των περιουσιΖκών 
σχέσεων της ΖιτούσΖς / του Ζιτούντος κΖι των 
προσώπων που ζουν στην κοινότητΖ Ζνάγκης  

9 

Anlage UH1 / Συνημμένο UH1 Συνημμένο γιΖ τη διΖπίστωση της διΖτροφής κΖτά το 
χωρισμό ή διΖτροφής μετά το γάμο ή μετά τη 
συμβίωση 

9 

Anlage UH2 / Συνημμένο UH2 Συνημμένο γιΖ τη διΖπίστωση των ΖπΖιτήσεων 
διΖτροφής Ζπό εγκυμοσύνη γιΖ πΖράδειγμΖ λόγω της 
φροντίδΖς τέκνων εκτός γάμου (κΖτά κΖνόνΖ κΖτά τη 
διάρκειΖ των τριών πρώτων ετών ζωής)  

9 

Anlage UH3 / Συνημμένο UH3 Συνημμένο γιΖ τη διΖπίστωση των ΖπΖιτήσεων 
διΖτροφής των τέκνων κάτω των 25 ετών ενός γονέΖ 
εκτός της κοινότητΖς Ζνάγκης 

9 

Anlage UH4 / Συνημμένο UH4 Συνημμένο γιΖ τη διΖπίστωση ΖπΖιτήσεων διΖτροφής 
της ΖιτούσΖς/ του Ζιτούντος ΖπένΖντι τουλάχιστον 
ενός γονέΖ εκτός της κοινότητΖς Ζνάγκης    

9 

Anlage UF / Συνημμένο UF Συνημμένο ερωτημΖτολόγιο ΖτυχήμΖτος σχετικά με  
την Ζίτηση γιΖ πΖροχές σύμφωνΖ με το Δεύτερο 
Βιβλίο του ΚώδικΖ Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II)  

10 

Anlage SV / Συνημμένο SV Συνημμένο Κοινωνική Ζσφάλιση ο/η δικΖιούχος 
επιδόμΖτος ΖνεργίΖς ΙΙ 

10 

Anlage KDU / Συνημμένο KDU Συνημμένο γιΖ τη διΖπίστωση των εύλογων δΖπΖνών 
γιΖ στέγΖση κΖι θέρμΖνση 

11 

Veränderungsmiteilung (VÄM) / 
Γνωστοποίηση αλλαγών (VÄM) 

Γνωστοποίηση ΖλλΖγών σε περίπτωση πΖροχών 
σύμφωνΖ με το Δεύτερο Βιβλίο του ΚώδικΖ 
Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II)   

11 

Weiterbewilligungsantrag 
(WBA) / Αίτηση επιπλέον 
έγκρισης (WBA) 

Αίτηση γιΖ επιπλέον έγκριση των πΖροχών γιΖ 
εξΖσφάλιση της διΖβίωσης σύμφωνΖ με το Δεύτερο 
Βιβλίο του ΚώδικΖ Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II)  

11 

http://www.arbeitsagentur.de/
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    ΧΧρΧκĲηριıμός ȆİριγρΧφή ȅįηγίİς Χπό ıİλίįΧ

 

 

 

 

Einkommensbescheinigung / 
Πιστοποιητικό εισοδήματος 

Απόδειξη σχετικά με το ύψος των Ζποδοχών ȅįηγίİς γιΧ Ĳον İργοįόĲη 
θΧ λάβİĲİ Χπό Ĳο κένĲρο 
Χνİύρİıης İργΧıίΧς (Job
center) ή ıĲο įιΧįίκĲυο 
ıĲη įιİύθυνıη 
www.arbeitsagentur.de. 



Arbeitsbescheinigung / 
Πιστοποιητικό εργασίας 

Πιστοποιητικό εργΖσίΖς (Arbeitsbescheinigung) σε 
περίπτωση λήξης μίΖς σχέσης ΖπΖσχόλησης 

ȅįηγίİς γιΧ Ĳον İργοįόĲη 
θΧ βρİίĲİ ΧπİυθİίΧς ıĲο 
ένĲυπο 

http://www.arbeitsagentur.de/
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