Greek Version

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ;
Ποια έγγραφα πρέπει να προσκομίσω;
Κάθε μήνα πρέπει να παραδίδετε στο προσωπικό του HELIOS
μια τραπεζική απόδειξη ως απόδειξη πληρωμής του ενοικίου
σας.
Αποδεκτά έγγραφα ως αποδεικτικά πληρωμής μπορούν να
θεωρηθούν τα εξής από το προσωπικό του HELIOS:
•

•

•

•

Βεβαίωση κατάθεσης μετρητών, αν πληρώσετε στο
ταμείο της τράπεζας του ιδιοκτήτη σας (δες ΕΙΚΟΝΑ 1).
Βεβαίωση πληρωμής από τα αυτόματα μηχανήματα
πληρωμών της τράπεζας του ιδιοκτήτη (δες ΕΙΚΟΝΑ 2).
Βεβαίωση πληρωμής μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής
τραπεζικής (e-banking), εάν έχετε πρόσβαση στο
λογαριασμό e-banking σας (δες ΕΙΚΟΝΑ 3).
Βεβαίωση εντολής μεταφοράς μέσω διατραπεζικής
συναλλαγής, εάν πληρώσετε στο ταμείο της τράπεζάς
σας (Τράπεζα A) προς τον τραπεζικό λογαριασμό του
ιδιοκτήτη σας (Τράπεζα Β).

Η απόδειξη πληρωμής πρέπει να υποδεικνύει
ξεκάθαρα τα εξής στοιχεία της σύμβασης:
✓

✓
✓

✓

Το όνομα και το επίθετό σας
Το λογαριασμό IBAN του ιδιοκτήτη
Το ποσό του μηνιαίου ποσού
ενοικίασης
Τον αναφερόμενο μήνα και τον αριθμό
της σύμβασης μίσθωσής σας.

Οι πληρωμές σε μετρητά
απευθείας στους ιδιοκτήτες ΔΕΝ γίνονται
αποδεκτές.

ΕΙΚΟΝΑ 1

ΙΒΑΝ
ιδιοκτήτη

Όνομα και
επίθετο
ιδιοκτήτη

Μήνας και
αριθμός
σύμβασης
μίσθωσης

Προσωπικά
σας στοιχεία

Επαλήθευση
υπογραφής
ωφελούμενου
από τον
τραπεζικό
υπάλληλο
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ΕΙΚΟΝΑ 2

Πού πρέπει να προσκομίσω τα δικαιολογητικά;
Πρέπει να καταθέσετε αυτοπροσώπως την απόδειξη πληρωμής στο
προσωπικό του HELIOS στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ένταξης που
βρίσκεται πλησιέστερα στο μέρος όπου έχετε νοικιάσει το
διαμέρισμά σας, υπό το πρόγραμμα HELIOS.

IBAN
ιδιοκτήτη
Όνομα και
επίθετο
ιδιοκτήτη

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε
ένα από τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω οδηγίες στους αριθμούς
WHATSAPP στο τέλος της σελίδας.

ΕΙΚΟΝΑ 3

Το IBAN του
ιδιοκτήτη

Όνομα
και
επίθετο
δικό σας

Αριθμός
σύμβασης
μίσθωσης
Το IBAN
σας

Όνομα και επίθετο
δικαιούχου
τραπεζικού
λογαριασμού
(παραλήπτης)

Το όνομα και
το επίθετό σας

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ!
Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με τις ομάδες μας στα Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης HELIOS από Δευτέρα έως Παρασκευή,
μεταξύ 9:30 π.μ – 4:30 μ.μ.Πλήρης κατάλογος με τις τοποθεσίες των Εκπαιδευτικών Κέντρων Ένταξης HELIOS είναι διαθέσιμος στο
www.greece.iom.int και στο facebook.com/heliosintegration. Ή
Στους ακόλουθους αριθμούς WhatsApp από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 3:00 μ.μ; Μπορείτε επίσης να καλέσετε τα
νούμερα σε διαφορετική χρονική στιγμή και να αφήσετε μήνυμα.

WHATSAPP ΑΡΙΘΜΟΙ
+ 30 690 665 6134
+ 30 690 695 6107

ΓΛΩΣΣΕΣ
Arabic - Kurmanji - Sorani
Urdu - Hindi - Punjabi

WHATSAPP ΑΡΙΘΜΟΙ
+ 30 690 986 8980
+ 30 690 665 6125

ΓΛΩΣΣΕΣ
English - Greek - French
Farsi - Pashto

