ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ιθάκη, 04/11/2022

ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ
Σει: 2674033445
2674032717
Email: e.theodoropoulos@ithaki.gr
a.molfesi@ithaki.gr
Πιεξνθνξίεο: Θενδωξόπνπινο Δπάγγεινο
Μνξθέζε Γηακάληω

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΘΑΚΗ

αο ελεκεξώλνπκε όηη μεθηλνύλ νη αηηήζεηο γηα ηελ ηέηαξηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γεκνηηθνύ Κνηλωληθνύ Παληνπωιείνπ Γήκνπ Ιζάθεο.
Όζνη δπλεηηθά ωθεινύκελνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα (άπνξνη,
ΑΜΔΑ, κνλνγνλεϊθέο θαη πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, ειηθηωκέλνη θιπ), θαινύληαη λα
ππνβάιινπλ αίηεζε έληαμεο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (αθνινπζεί ππόδεηγκα
ηεο αίηεζεο θαη ιίζηα κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά).
Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζην γξαθείν ηνπ Κέληξνπ Κνηλόηεηαο (ΚΑΠΗ) από 07
Ννεκβξίνπ 2022 έωο 18 Ννεκβξίνπ 2022.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε ζηα ηειέθωλα:
2674032717 θαη 2674033445.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ιθάκη, ………/…………/……………………
Αριθμ. Πρωτ.: ………………………………

ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ
Σει: 2674033445
2674032717
Email: e.theodoropoulos@ithaki.gr
a.molfesi@ithaki.gr
Πιεξνθνξίεο: Θενδωξόπνπινο Δπάγγεινο
Μνξθέζε Γηακάληω

ΑΙΣΗΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΤ ΙΘΑΚΗ
τοιτεία αιτούντος/αιτούσας
Ολνκαηεπώλπκν: ………………………………………………………………………
ΑΓΣ ή Γηαβαηεξίνπ: ……………………………………………………...……………
Ολνκαηεπώλπκν παηέξα: ……………………………………………………………….
Ολνκαηεπώλπκν κεηέξαο: ……………………………………………………………
Ηκεξνκ. Γέλλεζεο: ………. / ……… / …………
Σει.: ………………………………… Κηλεηό: ………………………………………
Πόιε δηακνλήο: ………………………………………… ΣΚ: ………………………
Οικογενειακή κατάσταση
Έγγακνο
Άγακνο

Γηαδεπγκ.

ε δηάζη.

Χήξνο

Γικαιούτος ΚΔΑ: ΝΑΙ / ΟΧΙ
Γικαιούτος ΣΔΒΑ: ΝΑΙ / ΟΧΙ
τοιτεία σσζύγοσ
Ολνκαηεπώλπκν: ………………………………………………………………………
ΑΓΣ ή Γηαβαηεξίνπ: …………………………………………………………………
Ολνκαηεπώλπκν παηέξα: ………………………………………………………………
Ολνκαηεπώλπκν κεηέξαο: ……………………………………………………………
Ηκεξνκ. Γέλλεζεο: ………. / ……… / …………
Σει.: …………………………………Κηλεηό: ………………………………………
Πόιε δηακνλήο: ………………………………………… ΣΚ: ………………………

τοιτεία κατοικίας
ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ:
ΔΝΟΙΚΙΟ:

ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ:
ΓΑΝΔΙΟ:

τοιτεία σύνθεσης οικογένειας αιτούντος/αιτούσας
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΗ

ΤΓΓΕΝΙΚΗ
ΧΕΗ
Αιτών /
Αιτούσα

ΕΡΓΑΙΑΚΗ
ΚΑΣΑΣΑΗ

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΠΡΟΟΥΗ:
Δάλ θάπνην από ηα παξαπάλω αλαγξαθόκελα άηνκα δελ είλαη
πξνζηαηεπόκελν κέινο θαη δελ αλαγξάθεηαη ζην Δ1 ηνπ αηηνύληνο/αηηνύζαο,
πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαη ην δηθό ηνπ Δ1.
Δάλ δελ πξνζθνκηζηεί δελ γίλεηαη δεθηό ωο κέινο ηεο νηθνγέλεηαο (ε αίηεζε
γίλεηαη δεθηή γηα ηα ππόινηπα κέιε).

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Αίηεζε (παξέρεηαη από ηελ ππεξεζία)
2. Φωηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο γηα όια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ
3. Φωηνηππία δηαβαηεξίνπ θαη άδεηαο δηακνλήο ζε ηζρύ γηα όια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ
4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
5. Βεβαίωζε κόληκεο θαηνηθίαο
6. Φωηνηππία πξόζθαηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα όιωλ ηωλ ελήιηθωλ κειώλ ηνπ
λνηθνθπξηνύ
7. Φωηνηππία πξόζθαηεο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Δ1 γηα ηα εηζνδήκαηα όιωλ ηωλ ελήιηθωλ
κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ
8. Φωηνηππία δήιωζεο αθηλήηωλ Δ9 ή πξόζθαηε βεβαίωζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο όιωλ ηωλ ελήιηθωλ
κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ

ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
(για τοσς αιτούντες ή/και μέλη τοσ νοικοκσριού)
1. Γηα άλεξγνπο: Βεβαίωζε ρξόλνπ αλεξγίαο
2. Γηα ΑΜΔΑ: Γλωκάηεπζε Πξωηνβάζκηαο Δπηηξνπήο ζε ηζρύ πεξί πνζνζηνύ αλαπεξίαο ή Κέληξνπ
Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.)
3. Γηα κνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεο: Απνδεηθηηθό κνλνγνλεϊθόηεηαο
4. Δπίζεκε Ιαηξηθή Γλωκάηεπζε ζε ηζρύ, εθόζνλ ππάξρεη πξόβιεκα πγείαο
5. Φωηνηππία ηειεπηαίνπ ελεκεξωηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηξάπεδαο ελεξγνύ ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ
6. Μηζζωηήξην ζπκβόιαην
7. Απόθαζε ππαγωγήο ζην ΚΔΑ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ
8. Βεβαίωζε θνίηεζεο γηα ηα ελήιηθα πξνζηαηεπόκελα ηέθλα πνπ ζπνπδάδνπλ
ημειώσεις:
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη από ηνλ ελήιηθν ππόρξεν ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήιωζεο ηνπ λνηθνθπξηνύ ή
ηνλ/ηελ ζύδπγό ηνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη όια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ (εμαξηώκελα ή θηινμελνύκελνπο).
Απαηηείηαη ε δηελέξγεηα θνηλωληθήο έξεπλαο, ώζηε λα δηαπηζηωζνύλ νη ζπλζήθεο δηαβίωζεο ηνπ
λνηθνθπξηνύ.
Η ππεξεζία επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη όπνην άιιν δηθαηνινγεηηθό θξίλεη απαξαίηεην θαηά πεξίπηωζε.

