
	
	

 

  

	

Δικαιολογητικά	για	την	ένταξη	στο	Κ.Ε.Α.	
	

  Α   ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ 
  Β   ΑΜΚΑ όλων των µελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό 
  Γ   ΑΦΜ όλων των µελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό 
  Δ Να γνωρίζει και να δηλώσει τα εισοδήµατα του τελευταίου εξαµήνου από: ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑ, ΕΡΓΟΣΗΜΟ, 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΕΚΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (συµπεριλαµβανοµένων όλων 
των παροχών),  το ύψος ακίνητης περιουσίας, κινητής περιουσίας και χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων   όλων των µελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό 
*το ύψος της ακίνητης και κινητής περιουσίας και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 
απεικονίζονται αυτοµάτως µέσω του taxis. Ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να τα επιβεβαιώσει ή, σε περίπτωση 
µεταβολής (πλην των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων) να προσκοµίσει δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει 
η ενδεχόµενη µεταβολή τους. 
  Ε  σε περίπτωση φιλοξενίας την αίτηση υποβάλλει ο/η επικεφαλής του νοικοκυριού (ενήλικο πρόσωπο που 
είναι υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος του υπόχρεου υποβολής φορολογικής 
δήλωσης εισοδήµατος του νοικοκυριού) απαραιτήτως συνοδευόµενη από το έντυπο συναίνεσης, 
υπογεγραµµένο από όλα τα ενήλικα µέλη του νοικοκυριού, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής τους. 
Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται στον Δήµο ή στο ΚΕΠ, όπου ο/η ενδιαφερόµενος/η θα προσέλθει 
για να λάβει βοήθεια στην υποβολή της αίτησης ένταξης στο Κ.Ε.Α. 
  Στ  αριθµό τραπεζικού λογαριασµού (IBAN) στον οποίο δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι ο/η αιτών/ούσα 
  Ζ   αριθµός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όπως προκύπτει από τον λογαριασµό της ΔΕΗ, της οικίας στην 
οποία κατοικούν τα µέλη του νοικοκυριού  
Αιτήσεις για το πρόγραµµα µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε  από  τους ίδιους τους 
ενδιαφερόµενους, είτε µέσω των Δήµων και των ΚΕΠ συµπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. 
Η προθεσµία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή και η αίτηση µπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος. Πρόσθετα δικαιολογητικά θα ζητούνται αυτοµάτως από το 
σύστηµα (ηλεκτρονική πλατφόρµα Κ.Ε.Α.), κατόπιν έναρξης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης και θα 
προσκοµίζονται αποκλειστικώς στον Δήµο (όχι στα ΚΕΠ). 
 

Η Διεύθυνση  διοικητικών υπηρεσιών του Δήµου Ικαρίας 
θα παρέχει συνδροµή στην υποβολή αιτήσεων ως εξής: 

Ηµέρες / Ώρες :  Δευτέρα έως Παρασκευή, αποκλειστικά κατά τις ώρες 9:00-13:00 µ.µ.                           
 Δηµαρχείο Αγιου Κηρύκου / Δηµοτικό κατάστηµα Ευδήλου / Δηµοτικό κατάστηµα Ραχών   

	

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 
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