
                                                                         

                                  
 
                   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Κ.Ε.Α. 
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ: 

1) Ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (με κωδικούς taxisnet) χρησιμοποιώντας την 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogramm.gr H’   

2) Στο Τμήμα Μέριμνας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Γαλατσίου και  

3) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2& ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 2ΟΣ 

ΟΡΟΦΟΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (2132055375, 371). 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: 

Ο ΑΙΤΩΝ  ΟΦΕΙΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ:         

1) ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ υπογεγραμμένο (με γνήσιο της υπογραφής) από όλα τα 

ενήλικα μέλη της οικογένειας καθώς και των ατόμων που τυχόν φιλοξενούνται. 

Το έντυπο υπάρχει στο διαδίκτυο και στα σημεία υποβολής αίτησης. 

2) Iban τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται (δεν απαιτείται φωτοτυπία). 

3) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) 

4) Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας  

5) Κινητό τηλέφωνο να το γνωρίζετε 

6) Ε1 φορολογική δήλωση (2017, 2018) 

 Σε περίπτωση αλλοδαπών: απαιτείται άδεια παραμονής και διαβατήριο σε ισχύ, ή βεβαίωση 

κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση ή βεβαίωση Ευρωπαίου πολίτη για όλα τα μέλη 

 Οι αιτούντες άσυλο δεν μπορούν να αιτηθούν το Κ.Ε.Α. 

 Τα τέκνα που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία δεν διαγράφονται πλέον. 

 Τα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστήμιο, σχολεία, ινστιτούτα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, ανεξαρτήτου τόπο διαμονής, εντάσσονται 

στις αιτήσεις των γονεών, προσκομίζοντας βεβαίωση φοίτησης. 

 Όσοι διαμένουν σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία από 1-1-2018 και έπειτα δεν 

μπορούν να αιτηθούν για το ΚΕΑ μέχρι να δηλωθεί πρώτα στην επόμενη φορολογική 

δήλωση Ε1. 

 
 

Σε περίπτωση που στην αίτησή σας η πλατφόρμα εντοπίζει λανθασμένα στοιχεία από 

παλαιότερες φορολογικές δηλώσεις και απαιτείται τροποποίηση, θα πρέπει ο αιτών να 

προσκομμίσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό.(βλέπε παραδείγματα πίσω) 

 Σε περίπτωση προσθήκης μέλους: πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου και ΑΜΚΑ 

 Μέλη άνω των 25 τα οποία δεν είναι σύζυγοι, συνιδιοκτήτες και συνενοικιαστές δεν μπορούν να 

προστεθούν 

 Σε περίπτωση διαγραφής μέλους: 

o Λόγω θανάτου: πιστοποιητικό θανάτου 

http://www.keaprogramm.gr/
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o Λόγω μετακόμισης:το  νέο και το παλιό μισθωτήριο με λογαριασμό ΔΕΚΟ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

o Σε περίπτωση ιδιοκτησίας: Ε9 ή ΕΝΦΙΑ και ΔΕΚΟ. 

o Σε περίπτωση ενοικίου: ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών,σε περίπτωση 

ανανέωσης ή αλλαγής διεύθυνσης απαιτείται και το παλιό&λογαρισμός ΔΕΚΟ στο όνομα αιτούντος  

o Σε περίπτωση παραχώρησης:E2 παραχωρητή (100%) & λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του 

αιτούντος. 

o Σε περίπτωση αστεγίας: βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή βεβαίωση 

εξυπηρέτησης από Δομή Αστέγων(Υπνωντήριο, Κέντρο Ημέρας) 

o Σε περίπτωση φιλοξενείας: δεν δύναται ο πολίτης να υποβάλει αίτηση 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σε περίπτωση διαζυγίου: Διαζευκτήριο ή οικογενειακή κατάσταση όπου αναφέρεται το διαζευκτήριο 

 Σε περίπτωση διάστασης: Αίτηση διαζυγίου και αποδεικτικά ξεχωριστής κατοικίας και λογαριασμοί 

ΔΕΚΟ και για τους 2 συζύγους. 

 Σε περίπτωση αναπηρίας :πιστοποιητικό ΚΕΠΑ 

 Σε περίπτωση ανεργίας: βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ (όχι καρτα ανεργίας ή αποδεικτικό ανανέωσης)  ή 

βεβαίωση με τον λόγο απόρριψης ένταξης στα μητρώα και καρτέλα ενσήμων από τον ασφαλιστικό φορέα 

 Για να χαρακτηριστεί η οικογένεια μονογονεική: μόνο με διαζευκτήριο και επιμέλεια ,προσωρινή ή 

μόνιμη, με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη) ή άγαμος/η με τέκνα κάτω των 18 ετών. Το 

νοικοκυριό απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Σε περίπτωση εσόδων από εργασία (μισθοί): Καρτέλα ενσήμων του ασφαλιστικού φορέα για το 

2018+ 2019, μισθολογικές καταστάσεις από εργοδότη με καθαρές αποδοχές για το εξεταζόμενο εξάμηνο. 

 Σε περίπτωση εσόδων από αγροτική δραστηριότητα: έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και τον 

μήνα καταβολής 

 Σε περίπτωση εσόδων από ενοίκια: Ε2 ή  έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και τον μήνα καταβολής 

 Σε περίπτωση εσόδων από επίδομα ανεργίας: Κατάσταση πληρωμών επιδομάτων από τον ΟΑΕΔ 

 Σε περίπτωση εσόδων από συντάξεις: έγγραφο που αποδεικνύει το ποσό και τον μήνα καταβολής 

 Σε περίπτωση εσόδων από Ελ.Επαγγέλματα: έσοδα μείον τις ασφαλιστικές εισφορές(ειδοποίηση 

πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, περιοδική δήλωση ΦΠΑ ή τιμολόγια για όσους έχουν εισόδημα 

χαμηλότερα των 10.000€) 

 Σε περίπτωση εσόδων από επιδόματα: κατάσταση πληρωμών πχ Α21, επιδόματος θέρμανσης, κ.α. 

 Σε περίπτωση εσόδων από εργόσημα: έγγραφο από τα κεντρικά του ΟΓΑ που πιστοποιεί το ποσό και 

τον χρόνο είσπραξης των εργοσήμων 

 Σε περίπτωση υποτροφιών και φοιτητικού επιδόματος στέγασης: βεβαίωση για το ποσό . 

 Όσοι έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε σχολεία, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης όπου θα αναγράφεται ο 

αριθμός μαθητή. 

 Σε περίπτωση που το τέκνο φοιτά σε σχολείο που δεν ανήκει στον δήμο κατοικίας της οικογένειας, διαγράφεται από την αίτηση  


