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Γλωςςάριο 

Αιτϊν 
Αναφζρεται ςτο ενιλικο άτομο που ζχει υποβάλει αίτθςθ 

ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ.  

Ανιλικοσ Τα μζλθ του νοικοκυριοφ ζωσ 18 ετϊν. 

Απροςτάτευτα τζκνα 

Τα ανιλικα μζλθ του νοικοκυριοφ που είναι ορφανά και από 

τουσ δφο γονείσ ι που κανείσ γονζασ δεν μπορεί να αςκιςει τθ 

γονικι τουσ μζριμνα, λόγω αςκενείασ, αναπθρίασ, κράτθςθσ ι 

ςτρατιωτικισ κθτείασ και που θ επιμζλειά τουσ ζχει ανατεκεί 

με δικαςτικι απόφαςθ ςε μζλοσ του νοικοκυριοφ, για τουσ 

ςκοποφσ του προγράμματοσ, λογίηονται ωσ ενιλικεσ.  

Άςτεγοι 

Τα άτομα που διαβιοφν ςτο δρόμο ι ςε ακατάλλθλα 

καταλφματα δφναται να είναι δικαιοφχοι του προγράμματοσ, 

με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν καταγραφεί από τισ κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ των Διμων ι κάνουν χριςθ των υπθρεςιϊν 

Ανοικτϊν Κζντρων Θμζρασ Αςτζγων ι/και Υπνωτθρίων που 

λειτουργοφν ςτουσ Διμουσ Οι άςτεγοι, όπωσ ορίηονται ςτο 

άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ, απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 

καταβολισ προςτίμου λόγω μθ τιρθςθσ τθσ προκεςμίασ για 

τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ E1. Θ αςτεγία δεν 

δφναται να πιςτοποιείται μόνο από τθν διλωςθ αυτισ κατά τθν 

υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ Ε1.  

Δθλοφμενο Ειςόδθμα 

Αναφζρεται ςτο ςυνολικό ειςόδθμα του νοικοκυριοφ από κάκε 

πθγι προζλευςθσ, προ φόρων, μετά τθν αφαίρεςθ των 

ειςφορϊν για κοινωνικι αςφάλιςθ, (ςυμπεριλαμβανομζνου 

του ςυνόλου των επιδομάτων και άλλων ενιςχφςεων, κακϊσ 

και του ειςοδιματοσ που απαλλάςςεται από το φόρο ι 

φορολογείται με ειδικό τρόπο), κατά τουσ ζξι (6) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα 

Κ.Ε.Α.. Από το δθλοφμενο ειςόδθμα εξαιροφνται τα παρακάτω: 

το επίδομα αναδοχισ, κακϊσ και τα μθ ανταποδοτικά 

επιδόματα αναπθρίασ που καταβάλλονται από το κράτοσ. 

Δικαιοφχοσ 

Το ενιλικο άτομο που υποβάλλει τθν αίτθςθ για λογαριαςμό 

του νοικοκυριοφ, θ οποία ζχει κρικεί και πλθροί τα κριτιρια 

ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.. 
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Δικαιοφχοσ και τα μζλθ τθσ 

μονάδασ του δικαιοφχου 

Το φυςικό πρόςωπο που υποβάλλει τθν αίτθςθ και τα μζλθ του 

νοικοκυριοφ που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ που πλθροφν τισ 

τυπικζσ και ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα 

και που ζχουν εγκρικεί για τθν παροχι τθσ ειςοδθματικισ 

ενίςχυςθσ του Κ.Ε.Α.. 

Τα μζλθ του νοικοκυριοφ που, είτε εκτίουν ποινι φυλάκιςθσ, είτε 

εκπλθρϊνουν τθν ςτρατιωτικι τουσ κθτεία δεν κεωροφνται μζλθ 

του νοικοκυριοφ, όπωσ αυτό ορίηεται για τουσ ςκοποφσ του εν 

λόγω προγράμματοσ και ςυνεπϊσ δεν ςυνυπολογίηονται τα 

ειςοδιματα και θ περιουςία τουσ ςε αυτά του νοικοκυριοφ που 

αιτείται για το Κ.Ε.Α..  

Δυνάμενοι για εργαςία 

Οι δικαιοφχοι του Κ.Ε.Α. θλικίασ 18 ζωσ 65 ετϊν που δεν ανικουν 

ςε μία από τισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτουσ Μθ 

δυνάμενουσ για εργαςία δικαιοφχουσ (βλ. παρακάτω). 

Εγγυθμζνο ποςό 

Το ποςό ςτο οποίο εγγυάται το πρόγραμμα ότι κα ανζρχεται το 

ειςόδθμα κάκε νοικοκυριοφ, ανάλογα με τον αρικμό και τθν 

θλικία των μελϊν του, μετά τθν καταβολι τθσ ειςοδθματικισ 

ενίςχυςθσ του Κ.Ε.Α.. 

Ειςόδθμα που υπολογίηεται 

για τθν ζνταξθ ςτο 

Πρόγραμμα 

Αναφζρεται ςτο ειςόδθμα που υπολογίηεται για τθν ωφελοφμενθ 

μονάδα που υποβάλλει αίτθςθ. Το ειςόδθμα δεν περιλαμβάνει: το 

20% του κακαροφ ειςοδιματοσ από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, από 

υπθρεςίεσ που παρζχονται με δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν ι 

εργόςθμο, κακϊσ και το 20% του ποςοφ από πθγζσ κατάρτιςθσ, 

προγράμματα κοινωφελοφσ εργαςίασ ι οποιοδιποτε άλλο 

πρόγραμμα εργαςίασ. 

Ζντυπο ςυναίνεςθσ 

Το ζντυπο που βρίςκεται αναρτθμζνο ςτον διαδικτυακό ιςτότοπο 

του προγράμματοσ και υπογράφεται (με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ) από όλα τα ενιλικα μζλθ του νοικοκυριοφ, πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτο Διμο ι ςτο ΚΕΡ. Με τθν υπογραφι του 

εντφπου ςυναίνεςθσ τα ενιλικα μζλθ του νοικοκυριοφ (και τα 

φιλοξενοφμενα μζλθ, αν υπάρχουν) δθλϊνουν ότι ςυναινοφν ςτο 

ςφνολο των διαςταυρϊςεων που κα πραγματοποιθκοφν για τθν 

επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων τουσ. 

Κοινωνικι ζρευνα 

Κοινωνικι ζρευνα είναι θ διαδικαςία τθσ διερεφνθςθσ των 

ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των ωφελοφμενων μονάδων, που 

διενεργείται από Κοινωνικό Λειτουργό και μπορεί να 

περιλαμβάνει επιτόπιεσ επιςκζψεισ, κατά περίπτωςθ, ενϊ 

διεξάγεται ςυνικωσ ςτο πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ ενόσ ςχεδίου 

δράςθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. Οι υπάλλθλοι του Διμου κα πρζπει 

να καταγράφουν ςτο φάκελο το λόγο για τον οποίο κρίκθκε 

αναγκαία θ κοινωνικι ζρευνα.  
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Μθ δυνάμενοι για εργαςία 

Οι δικαιοφχοι που δεν μποροφν να εργαςτοφν. 

Ρεριλαμβάνονται δικαιοφχοι που ανικουν ςτισ εξισ 

κατθγορίεσ:  

- ΑμεΑ,  

- φοιτθτζσ προγραμμάτων πλιρουσ φοίτθςθσ, 

μακθτευόμενοι των επαγγελματικϊν ςχολϊν, όςοι 

ςυμμετζχουν ςε επαγγελματικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα χωρίσ εργαςιακι ςχζςθ,  

Μθνιαίο ποςό 

ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ 

Αναφζρεται ςτο χρθματικό ποςό που λαμβάνει κάκε 

ωφελοφμενθ μονάδα ςε μθνιαία βάςθ. Υπολογίηεται ωσ θ 

διαφορά μεταξφ του εξαπλάςιου φψουσ του Εγγυθμζνου 

Ροςοφ και του εξαμθνιαίου δθλοφμενου Ειςοδιματοσ, όπωσ 

αυτό υπολογίηεται για τθν ζνταξθ ςτο πρόγραμμα, διαιροφμενθ 

δια ζξι. 

Μονοπρόςωπο νοικοκυριό 

Κάκε ενιλικο άτομο που διαμζνει μόνο του ςε κατοικία και δεν 

εμπίπτει ςτθν κατθγορία ενθλίκων ζωσ 25 ετϊν που φοιτοφν ςε 

πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ ι ςχολεία ι ινςτιτοφτα 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ τθσ θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ. 

Μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ 

Στισ μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, δθλαδι ςε εκείνεσ ςτισ οποίεσ 

ζνασ μόνοσ γονζασ (άγαμοσ, ςε χθρεία ι διαηευγμζνοσ) αςκεί 

εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι 

ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων 

τζκνων, για τισ ανάγκεσ υπολογιςμοφ του εγγυθμζνου ποςοφ 

το μεγαλφτερο ςε θλικία ανιλικο μζλοσ λογίηεται ωσ ενιλικασ.  

Πολυπρόςωπο νοικοκυριό 

Ολα τα άτομα που διαμζνουν κάτω από τθν ίδια ςτζγθ. 

Δφναται να απαρτίηεται και από φιλοξενοφμενα άτομα ι 

φιλοξενοφμενθ οικογζνεια, με τθν προχπόκεςθ ότι θ φιλοξενία 

είχε δθλωκεί ςτθν τελευταία εκκακαριςμζνθ διλωςθ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ. Στο πολυπρόςωπο νοικοκυριό 

εντάςςονται και τα ενιλικα τζκνα ζωσ 25 ετϊν που φοιτοφν ςε 

πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ ι ςχολεία ι ινςτιτοφτα 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ, ανεξαρτιτωσ του 

τόπου διαμονισ τουσ. 
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Τπολογιςμόσ Ειςοδιματοσ 

ςε περίπτωςθ που μζλοσ 

του νοικοκυριοφ βρει 

εργαςία 

Σε περίπτωςθ που ενιλικο μζλοσ βρει εργαςία (προςωρινι, 

περιςταςιακι ι μόνιμθ) κατόπιν ζνταξθσ του νοικοκυριοφ ςτο 

πρόγραμμα Κ.Ε.Α., δεν κα λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα 

ειςοδιματα: α) το 100% του μιςκοφ από τθ νζα εργαςία δεν κα 

ςυνυπολογίηεται ςτον υπολογιςμό του ειςοδιματοσ κατά τον 

πρϊτο μινα, β) το 40% του μιςκοφ από τθ νζα εργαςία δεν κα 

ςυνυπολογίηεται κατά τουσ επόμενουσ 2 μινεσ. Τα κριτιρια 

ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα επανεξετάηονται και θ παροχι του 

Κ.Ε.Α. διακόπτεται, εάν το ειςόδθμα από τθ νζα εργαςία ζχει 

ωσ ςυνζπεια να υπερβαίνει το νοικοκυριό τα ςχετικά όρια. Θ 

ανωτζρω εξαίρεςθ από τον υπολογιςμό του ειςοδιματοσ για 

ζνταξθ ςτο πρόγραμμα δφναται να εφαρμοςτεί μια και μόνθ 

φορά ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

κακολικισ εφαρμογισ του Κ.Ε.Α.. 

Φιλοξενοφμενα Μζλθ του 

Νοικοκυριοφ 

Το πολυπρόςωπο νοικοκυριό δφναται να απαρτίηεται και από 

φιλοξενοφμενα άτομα ι φιλοξενοφμενθ οικογζνεια. Θ 

φιλοξενία πρζπει να ζχει δθλωκεί ςτθν τελευταία 

εκκακαριςμζνθ φορολογικι διλωςθ (κωδ. 801-803). Πταν ζνα 

νοικοκυριό περιλαμβάνει φιλοξενοφμενα μζλθ, o αιτϊν οφείλει 

να υποβάλει αίτθςθ αποκλειςτικά και μόνο μζςω των διμων ι 

των ΚΕΡ. 

Ωφελοφμενθ μονάδα 

Αναφζρεται ςτα μονοπρόςωπα ι πολυπρόςωπα νοικοκυριά, 

όπωσ ορίςτθκαν ανωτζρω, ι τισ κατθγορίεσ αςτζγων που 

περιγράφθκαν ανωτζρω και πλθροφν τα κριτιρια ζνταξθσ ςτο 

πρόγραμμα Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ ωσ μονάδα. 
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1. Ειςαγωγι 

1.1 τόχοσ του Οδθγοφ Εφαρμογισ 

Ο Οδθγόσ Εφαρμογισ (Οδθγόσ) κακορίηει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ρυκμίηουν τθν 

υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ, του οποίου ο εκτελεςτικόσ φορζασ 

είναι το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΥΡΕΚΑΑ), μζςω τθσ 

Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  

Ο Οδθγόσ αποτελείται από 10 ενότθτεσ: 

1. Ειςαγωγι 

2. Ρεριγραφι του προγράμματοσ Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ 

3. Κακοριςμόσ κριτθρίων ζνταξθσ 

4. Κακοριςμόσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ 

5. Διαδικαςία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

6. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

7. Υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων 

8. Χρόνοσ, τρόποσ και διάρκεια καταβολισ 

9. Αναςτολι καταβολισ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ 

10. Διακοπι καταβολισ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ 

1.2. Διαδικαςίεσ για τθν τροποποίθςθ του Οδθγοφ Εφαρμογισ  

Ο Οδθγόσ μπορεί να τροποποιείται για να προςαρμοςτεί ςτισ αλλαγζσ των προχποκζςεων ι των 

ςυνκθκϊν του Ρρογράμματοσ που ενδζχεται να επζλκουν κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ του. Θ 

Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ κα επιφορτιςτεί με τθ ςφνταξθ των αλλαγϊν και θ νζα 

ζκδοςθ του Οδθγοφ κα υποβλθκεί ςτθν Αναπλθρϊτρια Υπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ προκειμζνου να λάβει ζγκριςθ.  
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2. Περιγραφι του Προγράμματοσ Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ  

Οι ςτόχοι, το κόςτοσ και οι βαςικοί οριςμοί του Ρρογράμματοσ Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ 

(Κ.Ε.Α.) ορίηονται ςτθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ που υπεγράφθ από το Υπουργείο Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το Υπουργείο Εςωτερικϊν και το Υπουργείο 

Οικονομικϊν και δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ.  

2.1 τόχοσ 

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ είναι ζνα προνοιακό πρόγραμμα για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και απευκφνεται ςε νοικοκυριά που 

διαβιοφν ςε ςυνκικεσ ακραίασ φτϊχειασ.  

Το Κ.Ε.Α. είναι ςτθν ουςία μία ςφμβαςθ μεταξφ του Κράτουσ και του πολίτθ, επομζνωσ αντανακλά μια 

πιο ενεργι προςζγγιςθ τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ από τθ μεριά του Κράτουσ, αλλά και των πολιτϊν.  

Το πρόγραμμα βαςίηεται ςε τρεισ πυλϊνεσ:  

α)  τθν ειςοδθματικι ενίςχυςθ,  

β)  τθ διαςφνδεςθ με υπθρεςίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ, και  

γ)  τθ διαςφνδεςθ με υπθρεςίεσ ενεργοποίθςθσ που ςτοχεφουν ςτθν ζνταξθ ι επανζνταξθ των 

δικαιοφχων ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτθν κοινωνικι επανζνταξθ.  

2.2 Οι πυλϊνεσ του Κ.Ε.Α. 

Το πρόγραμμα ςυνδυάηει τρεισ πυλϊνεσ:  

1. Ειςοδθματικι ενίςχυςθ: Θ παροχι χρθματικισ ενίςχυςθσ ςτο ωφελοφμενο νοικοκυριό. (βλ. 

Ενότθτα 4. 

2. Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ: Οι δικαιοφχοι, κατά περίπτωςθ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

τουσ, κα διαςυνδζονται με άλλεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και προγράμματα, με τθν προχπόκεςθ 

ότι πλθροφν τα κριτιρια ζνταξθσ ζκαςτου προγράμματοσ.  

ΠΡΟΟΧΗ: Οι παροχζσ αυτζσ δεν ςυνυπολογίηονται ςτο ειςόδθμα του ωφελοφμενου 

νοικοκυριοφ.  

Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 

 Δωρεάν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ αναςφαλίςτων. 

 Ραραπομπι και ζνταξθ ςε δομζσ και υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ και υποςτιριξθσ. 

 Ζνταξθ ςε προγράμματα και κοινωνικζσ δομζσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ. 

 Ζνταξθ ςε προγράμματα που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Ταμείου Ευρωπαϊκισ 

Βοικειασ προσ τουσ Άπορουσ. 
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 Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων φδρευςθσ.  

 Κοινωνικό τιμολόγιο Διμων και Δθμοτικϊν Επιχειριςεων. 

Επιπλζον, οι δικαιοφχοι του Κ.Ε.Α., επιςκζπτονται μια φορά το μινα, ςε προκακοριςμζνθ 

θμερομθνία, τα Κζντρα Κοινότθτασ που εξυπθρετοφν το Διμο διαμονισ τουσ. 

3. Τπθρεςίεσ ενεργοποίθςθσ: Οι δικαιοφχοι, εφόςον δφνανται να εργαςτοφν και δεν εργάηονται, 

προωκοφνται ςε δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν ζνταξθ ι επανζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ 

μζςω υπθρεςιϊν απαςχόλθςθσ και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων: 

 Τθν κάλυψθ προτεινόμενθσ κζςθσ εργαςίασ. 

 Τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα κοινωφελοφσ εργαςίασ. 

 Τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.  

 Τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα απόκτθςθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ. 

 Τθν ζνταξθ ι τθν επιςτροφι ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ςτα ςχολεία δεφτερθσ 

ευκαιρίασ. 

Οι δικαιοφχοι που δφνανται να εργαςτοφν και δεν διακζτουν κάρτα ανεργίασ, ζχουν τθν 

δυνατότθτα να εγγράφονται, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, ςτο μθτρϊο ανζργων του 

Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο.Α.Ε.Δ.). Επιπλζον, οι δικαιοφχοι του Κ.Ε.Α., 

που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ., επιςκζπτονται όποτε κλθκοφν, ςε 

προκακοριςμζνθ από τον Ο.Α.Ε.Δ. θμερομθνία, τα Κζντρα Ρροϊκθςθσ Απαςχόλθςθσ (Κ.Ρ.Α.2) 

που εξυπθρετοφν το Διμο διαμονισ τουσ και ςυνεργάηονται με τουσ Εργαςιακοφσ Συμβοφλουσ 

για τθν παροχι υπθρεςιϊν εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ. 

Σε περίπτωςθ που το επικυμοφν, οι δικαιοφχοι που δφνανται να εργαςτοφν, μποροφν να 

παρζχουν εκελοντικζσ υπθρεςίεσ ανάλογα με τισ δεξιότθτεσ τουσ και τισ ανάγκεσ των 

κοινωνικϊν δομϊν και προγραμμάτων ζκαςτου Διμου ι Κζντρου Κοινωνικισ Ρρόνοιασ. 

2.3 Ωφελοφμενεσ Μονάδεσ 

Ωφελοφμενεσ μονάδεσ είναι τα νοικοκυριά που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ ακραίασ φτϊχειασ και οι 

άςτεγοι: 

Α.  Μονοπρόςωπο νοικοκυριό: το νοικοκυριό που αποτελείται από ζνα ενιλικο άτομο που διαμζνει 

μόνο του ςε κατοικία και δεν εμπίπτει ςτθν κατθγορία ενθλίκων ζωσ 25 ετϊν που φοιτοφν ςε 

πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ ι ςχολεία ι ινςτιτοφτα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ τθσ 

θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.  

Β.  Πολυπρόςωπο νοικοκυριό: το νοικοκυριό που αποτελείται από όλα τα άτομα που διαμζνουν κάτω 

από τθν ίδια ςτζγθ. Δφναται να απαρτίηεται και από φιλοξενοφμενα άτομα ι φιλοξενοφμενθ 

οικογζνεια, με τθν προχπόκεςθ ότι θ φιλοξενία είχε δθλωκεί ςτθν τελευταία εκκακαριςμζνθ 

διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Σε περίπτωςθ που θ φιλοξενία δεν είχε δθλωκεί ςτθν τελευταία 
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εκκακαριςμζνθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δεν υπάρχει δυνατότθτα ζνταξθσ ςτο Κ.Ε.Α. για 

το φιλοξενοφμενο άτομο ι τθ φιλοξενοφμενθ οικογζνεια. 

 Υπογραμμίηεται ότι ςτο πολυπρόςωπο νοικοκυριό εντάςςονται και τα ενιλικα τζκνα ζωσ 25 ετϊν 

που φοιτοφν ςε πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ ι ςχολεία ι ινςτιτοφτα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι 

κατάρτιςθσ, ανεξαρτιτωσ του τόπου διαμονισ τουσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ακόμα και αν το 

τζκνο ςπουδάηει ςε τόπο διαφορετικό από εκείνον ςτον οποίο διαμζνουν οι γονείσ του, κα 

πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτθν αίτθςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα που υποβάλλουν οι γονείσ. 

 Ρεραιτζρω, υπογραμμίηεται τα ειςοδθματικά και περιουςιακά ςτοιχεία ςυηφγου κάποιου εκ των 

μελϊν του νοικοκυριοφ, που διαμζνει ςτο εξωτερικό, προςμετροφνται ςτον υπολογιςμό των 

κριτθρίων για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα. 

Γ.  Άςτεγοι: τα άτομα που διαβιοφν ςτο δρόμο ι ςε ακατάλλθλα καταλφματα μποροφν να ενταχκοφν 

ςτο πρόγραμμα, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν καταγραφεί από τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των 

Διμων ι κάνουν χριςθ των υπθρεςιϊν Ανοικτϊν Κζντρων Θμζρασ Αςτζγων ι/και Υπνωτθρίων που 

λειτουργοφν ςτουσ Διμουσ. Θ διαπίςτωςθ τθσ ζλλειψθσ ςτζγθσ δεν δφναται να τεκμθριωκεί μόνο 

μζςω του εντφπου τθσ φορολογικισ διλωςθσ. Ωςτόςο, οι άςτεγοι, εφόςον πλθροφν τθν ανωτζρω 

προχπόκεςθ, απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ προςτίμου λόγω μθ τιρθςθσ τθσ 

προκεςμίασ για τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ E1.  

 Υπογραμμίηεται ότι ςε περίπτωςθ που οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Διμων δεν δφνανται να 

καταγράψουν τουσ άςτεγουσ, οι τελευταίοι δεν μποροφν να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα. 

 Επιςθμαίνεται επίςθσ, πωσ οι ωφελοφμενοι του προγράμματοσ Στζγαςθ και Επανζνταξθ που 

δεν ζχουν ενταχκεί ςτον πυλϊνα εργαςιακισ επανζνταξθσ του προγράμματοσ εντάςςονται, 

κατόπιν υποβολισ αίτθςθσ, αυτομάτωσ ςτο Κ.Ε.Α, ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ ΚΥΑ. 

2.3.1 Εξαιρζςεισ από τθν Υπαγωγι ςτο Πρόγραμμα 

Οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ προςϊπων εξαιροφνται από τθν ζνταξθ ςτο πρόγραμμα ειςοδθματικισ 

ενίςχυςθσ του Κ.Ε.Α.: 

 Άτομα τα οποία φιλοξενοφνται ι περικάλπονται ςε Μονάδεσ Κλειςτισ Φροντίδασ ι ςε Στζγεσ 

Υποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ ι ςε Ξενϊνεσ Μεταβατικισ Φιλοξενίασ Αςτζγων.  

 Άτομα, τα οποία φιλοξενοφνται ςε Μονάδεσ Ψυχοκοινωνικισ Αποκατάςταςθσ (οικοτροφεία, 

ξενϊνεσ κτλ), ι είναι δικαιοφχοι του προγράμματοσ Ρροςτατευμζνων Διαμεριςμάτων του αρ.9 

του ν. 2716/99. 

 Πςοι υπθρετοφν τθ κθτεία τουσ ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ. 

 Πςοι κρατοφνται ςε ςωφρονιςτικά καταςτιματα. 
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3. Κακοριςμόσ Ζνταξθσ ςτο Κ.Ε.Α. 

3.1 Κριτιρια Ζνταξθσ ςτο Κ.Ε.Α. 

Σα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτθςθ για το Κ.Ε.Α. μποροφν να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα, εφόςον 

πλθροφν ΑΘΡΟΙΣΙΚΑ τρεισ κατθγορίεσ κριτθρίων: 

Α. Ειςοδθματικά κριτιρια 

Β. Ρεριουςιακά κριτιρια 

Γ. Κριτιρια διαμονισ 

Εάν ζςτω και μια κατθγορία κριτθρίων δεν πλθρείται, τότε το νοικοκθριό δεν μπορεί να ενταχκεί ςτο 

πρόγραμμα. 

3.1.1 Ειςοδθματικά κριτιρια: 

Το ειςόδθμα (όπωσ υπολογίηεται για τουσ ςκοποφσ τθσ ζνταξθσ ςτο Κ.Ε.Α. – βλ. οριςμοφσ Δθλοφμενου 

Ειςοδιματοσ και Ειςοδιματοσ που υπολογίηεται για τθν ζνταξθ ςτο Πρόγραμμα, Γλωςςάριο, του 

παρόντοσ) του νοικοκυριοφ κατά τουσ τελευταίουσ ζξι μινεσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το εξαπλάςιο του εγγυθμζνου ποςοφ για κάκε τφπο νοικοκυριοφ: 

Το εγγυθμζνο ποςό ορίηεται ωσ ακολοφκωσ: 

 200 ευρϊ το μινα για μονοπρόςωπο νοικοκυριό  

 100 ευρϊ για κάκε επιπλζον ενιλικο μζλοσ (δθλαδι ζνα επιπλζον 50% προςτίκεται ςτο βαςικό 

ποςό) 

 50 ευρϊ για κάκε ανιλικο μζλοσ (δθλαδι ζνα επιπλζον 25% προςτίκεται ςτο βαςικό ποςό) 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται παραδείγματα υπολογιςμοφ του εξαπλάςιου φψουσ του 

εγγυθμζνου ποςοφ, ανάλογα με τθ ςφνκεςθ του νοικοκυριοφ (το μθνιαίο εγγυθμζνο ποςό είναι ςε 

παρζνκεςθ). Το ςυνολικό ειςόδθμα του νοικοκυριοφ, μετά τθν καταβολι τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ 

του Κ.Ε.Α., δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από τα κάτωκι ποςά:  

Πίνακασ 1: Παραδείγματα του εξαπλάςιου εγγυθμζνου ποςοφ για διαφορετικζσ ωφελοφμενεσ μονάδεσ 

φνκεςθ ωφελοφμενθσ μονάδασ Εξαμθνιαίο Ειςόδθμα 

Ενιλικασ (200 €)*6 = 1.200 € 

Ενιλικασ με ζνα ανιλικο τζκνο (200 € + 100 €)*6 = 1.800 € 

Ηευγάρι χωρίσ τζκνα (200 € + 100 €)*6 = 1.800 € 

Ηευγάρι με ζνα ανιλικο τζκνο (200 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.100 € 

Ηευγάρι με δφο ανιλικα τζκνα (200 € + 100 € + 50 € + 50 €)*6 = 2.400 € 

Ενιλικασ με ζνα ακόμα ενιλικο μζλοσ (200 € + 100 €)*6 = 1.800 € 
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Πίνακασ 1: Παραδείγματα του εξαπλάςιου εγγυθμζνου ποςοφ για διαφορετικζσ ωφελοφμενεσ μονάδεσ 

φνκεςθ ωφελοφμενθσ μονάδασ Εξαμθνιαίο Ειςόδθμα 

Ηευγάρι με ζνα ενιλικο μζλοσ (200 € + 100 € + 100 €)*6 = 2.400 € 

Ηευγάρι με ζνα ενιλικο μζλοσ και ζνα ανιλικο τζκνο (200 € + 100 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.700 € 

Ενιλικασ με δφο ανιλικα τζκνα (200 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.100 € 

Ενιλικασ με δφο απροςταφτευτα τζκνα (200 € + 100 € + 100 €)*6= 2.400 € 

 Για κάκε επιπλζον μζλοσ προςτίκεται το εξαπλάςιο του αντίςτοιχου εγγυθμζνου ποςοφ. 

 Για κάκε επιπρόςκετο ενιλικα ςτθν ωφελοφμενθ μονάδα: 600 € ανά εξάμθνο. 

 Για κάκε επιπλζον τζκνο ςτθν ωφελοφμενθ μονάδα: 300 € ανά εξάμθνο. 

Σο εξαμθνιαίο ειςόδθμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 5.400 ευρϊ, ανεξαρτιτωσ του 

αρικμοφ των μελϊν του νοικοκυριοφ.  

Δθλαδι, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ νοικοκυριοφ που αποτελείται π.χ. από 10 ενιλικα μζλθ και 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω ποςά το ειςόδθμα τουσ κατά το τελευταίο εξάμθνο κα αντίςτοιχοφςε ςε  

(200 € + 100 €*9)*6 = 6.600 € 

εάν ζχουν όντωσ ειςπράξει αυτό το ποςό δεν εντάςςονται ςτο πρόγραμμα. 

3.1.2 Περιουςιακά κριτιρια 

Εκτόσ από τα ειςοδθματικά κριτιρια που προαναφζρκθκαν, τα νοικοκυριά πρζπει να πλθροφν και 

τα κάτωκι περιουςιακά κριτιρια.  

Ακίνθτθ περιουςία ςτθν Ελλάδα ι/και ςτο εξωτερικό:  

 Θ ςυνολικι φορολογθτζα αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του νοικοκυριοφ δεν πρζπει να 

υπερβαίνει ςτο ςφνολο τθσ το ποςό των 90.000 ευρϊ για το πρϊτο άτομο, προςαυξανόμενθ 

κατά 15.000 ευρϊ για κάκε πρόςκετο μζλοσ του νοικοκυριοφ και με ςυνολικό ανϊτατο όριο για 

κάκε ωφελοφμενθ μονάδα ζωσ 150.000 ευρϊ. 

Παράδειγμα: Ασ υποκζςουμε ότι ζνα νοικοκυριό απαρτίηεται από ζνα ζγγαμο ηευγάρι, ζνα 

πρόςκετο ενιλικο μζλοσ και ζνα τζκνο. Θ φορολογθτζα αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ που 

ανικει ςε όλα τα μζλθ του νοικοκυριοφ δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των  

(90.000 € + 15.000 € + 15.000 € + 15.000 €) = 135.000 € 

Θ πλθροφορία για τθν φορολογθτζα αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ αντλείται αυτόματα από τισ βάςεισ 

δεδομζνων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. και εμφανίηεται ςτθν πλατφόρμα τθσ αίτθςθσ για το Κ.Ε.Α. Σε περίπτωςθ που ο 

αιτϊν ιςχυρίηεται ότι θ τρζχουςα αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του ζχει μεταβλθκεί, οφείλει να 

προςκομίςει κάκε πρόςφορο δικαιολογθτικό που να αποδεικνφει τθ μεταβολι (βλ. Ενότθτα 6 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά). 
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Κινθτι περιουςία  

α)  Επιβατικά Ιδιωτικισ Χριςθσ - Μικτισ Χριςθσ αυτοκίνθτα ι και δίκυκλα) ςτθν Ελλάδα ι/και ςτο 

εξωτερικό: 

 Θ αντικειμενικι δαπάνθ των επιβατικϊν αυτοκινιτων Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ι.Χ.), Μικτισ Χριςθσ 

(Μ.Χ.) ι και των δικφκλων του νοικοκυριοφ, ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό δεν πρζπει να 

υπερβαίνει ςτο ςφνολό τθσ το ποςό των 6.000 ευρϊ.  

Θ πλθροφορία για τθν αντικειμενικι αξία τθσ κινθτισ περιουςίασ αντλείται αυτόματα από τισ βάςεισ 

δεδομζνων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. και εμφανίηεται ςτθν πλατφόρμα τθσ αίτθςθσ για το Κ.Ε.Α. Σε περίπτωςθ που ο 

αιτϊν ιςχυρίηεται ότι θ τρζχουςα αξία τθσ κινθτισ περιουςίασ του ζχει μεταβλθκεί, οφείλει να 

προςκομίςει κάκε πρόςφορο δικαιολογθτικό που να αποδεικνφει τθ μεταβολι (βλ. Ενότθτα 6 του 

παρόντοσ, Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά). 

β) Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία (ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό): 

 Το ςυνολικό φψοσ των κατακζςεων του νοικοκυριοφ ςε όλα τα πιςτωτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ 

ι του εξωτερικοφ, ι/και θ τρζχουςα αξία μετοχϊν, ομολόγων κτλ, όπωσ προκφπτουν από τθν 

τελευταία εκκακαριςμζνθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια 

του κατωτζρω πίνακα για κάκε τφπο νοικοκυριοφ:  

Πίνακασ 3: Όρια κατακζςεων / μετοχϊν, ομολόγων κτλ. ανά ςφνκεςθ νοικοκυριοφ 

φνκεςθ Νοικοκυριοφ 
Όρια κατακζςεων/ μετοχϊν, 

ομολόγων κτλ. 

Μονοπρόςωπο νοικοκυριό 4.800 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από δφο ενιλικεσ ι μονογονεϊκό νοικοκυριό με ζνα ανιλικο 
μζλοσ 7.200 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από δφο ενιλικεσ και ζνα ανιλικο μζλοσ ι μονογονεϊκό 
νοικοκυριό με δφο ανιλικα μζλθ 8.400 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεισ ενιλικεσ ι δφο ενιλικεσ και δφο ανιλικα μζλθ ι 
μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανιλικα μζλθ 9.600 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεισ ενιλικεσ και ζνα ανιλικο μζλοσ ι δφο ενιλικεσ και 
τρία ανιλικα μζλθ ι μονογονεϊκό νοικοκυριό με τζςςερα ανιλικα μζλθ 10.800 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τζςςερισ ενιλικεσ ι δφο ενιλικεσ και τζςςερα ανιλικα 
μζλθ ι μονογονεϊκό νοικοκυριό με πζντε ανιλικα μζλθ 12.000 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τζςςερισ ενιλικεσ και 1 ανιλικο μζλοσ ι δφο ενιλικεσ και 
πζντε ανιλικα μζλθ ι μονογονεϊκό νοικοκυριό με ζξι ανιλικα μζλθ 13.200 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από πζντε ενιλικεσ ι δφο ενιλικεσ και ζξι ανιλικα μζλθ ι 
μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανιλικα μζλθ 14.400 € 

Ωσ ανϊτατο όριο κατακζςεων ορίηεται το ποςό των 14.400 €, ανεξαρτιτωσ τθσ ςφνκεςθσ του 

νοικοκυριοφ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Υπογραμμίηεται ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα προςκόμιςθσ δικαιολογθτικών για τεκμθρίωςθ 

μεταβολισ ςτισ κατακζςεισ του νοικοκυριοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο ζλεγχοσ γίνεται βάςει του ανώτατου 

ποςοφ κατακζςεων που είχε το νοικοκυριό κατά τθ διάρκεια του ζτουσ που αντιςτοιχεί ςτθν τελευταία 

εκκακαριςμζνθ φορολογικι διλωςθ (π.χ. κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ δθλώνονται οι 

κατακζςεισ του ζτουσ 2015) και όχι βάςει τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ. 
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γ) Περιουςιακό τεκμιριο: 

 Το ςυνολικό ποςό από τόκουσ κατακζςεων των μελϊν του νοικοκυριοφ ςε όλα τα πιςτωτικά 

ιδρφματα τθσ χϊρασ ι του εξωτερικοφ, όπωσ ζχουν δθλωκεί ςτθν τελευταία εκκακαριςμζνθ 

διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό που προκφπτει από 

τον κατωτζρω μακθματικό τφπο: 

Ετιςιοσ τόκοσ = όριο κατακζςεων για κάκε τφπο νοικοκυριοφ * μζςο ετιςιο  

κατακετικό επιτόκιο /100 

Ωσ ζτοσ υπολογιςμοφ του μζςου κατακετικοφ επιτοκίου ορίηεται εκείνο ςτο οποίο αντιςτοιχεί θ 

τελευταία εκκακαριςμζνθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ.  

Από τθν ζναρξθ του προγράμματοσ και μζχρι τθν υποβολι φορολογικϊν δθλϊςεων ζτουσ 2016 το 

ςυνολικό φψοσ από τόκουσ κατακζςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποςά που παρατίκενται ςτον 

κατωτζρω πίνακα (ο υπολογιςμόσ των τόκων ζχει υπολογιςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το μζςο 

κατακετικό επιτόκιο του ζτουσ 2015 ανιλκε, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ςε 

1,11%).  

Μετά τθν εκκακάριςθ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ ζτουσ 2016, τα ποςά των τόκων κα 

επαναπροςδιοριςτοφν λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαμόρφωςθ του ετιςιου κατακετικοφ επιτοκίου ζτουσ 

2016. 

Πίνακασ 4: Σόκοι από κατακζςεισ (για το 2015) ανά ςφνκεςθ νοικοκυριοφ 

φνκεςθ Νοικοκυριοφ 
Σόκοι από Κατακζςεισ 

(για το 2015) 

Μονοπρόςωπο νοικοκυριό 53 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από δφο ενιλικεσ ι μονογονεϊκό νοικοκυριό με ζνα ανιλικο μζλοσ 80 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από δφο ενιλικεσ και ζνα ανιλικο μζλοσ ι μονογονεϊκό νοικοκυριό 
με δφο ανιλικα μζλθ 93 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεισ ενιλικεσ ι δφο ενιλικεσ και δφο ανιλικα μζλθ ι 
μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανιλικα μζλθ 107 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεισ ενιλικεσ και ζνα ανιλικο μζλοσ ι δφο ενιλικεσ και τρία 
ανιλικα μζλθ ι μονογονεϊκό νοικοκυριό με τζςςερα ανιλικα μζλθ 120 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τζςςερισ ενιλικεσ ι δφο ενιλικεσ και τζςςερα ανιλικα μζλθ ι 
μονογονεϊκό νοικοκυριό με πζντε ανιλικα μζλθ 133 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τζςςερισ ενιλικεσ και 1 ανιλικο μζλοσ ι δφο ενιλικεσ και πζντε 
ανιλικα μζλθ ι μονογονεϊκό νοικοκυριό με ζξι ανιλικα μζλθ 147 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από πζντε ενιλικεσ ι δφο ενιλικεσ και ζξι ανιλικα μζλθ ι 
μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανιλικα μζλθ 160 € 

Ωσ ανϊτατο όριο τόκων από κατακζςεισ ορίηεται το ποςό των 160 €, ανεξαρτιτωσ τθσ ςφνκεςθσ του 

νοικοκυριοφ (το ανώτατο όριο κα επαναπροςδιορίηεται ανάλογα με τθν διαμόρφωςθ του εκάςτοτε 

ετιςιου κατακετικοφ επιτοκίου). 

ΠΡΟΟΧΗ: Υπογραμμίηεται ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα προςκόμιςθσ δικαιολογθτικών για τεκμθρίωςθ 

μεταβολισ ςτουσ τόκουσ κατακζςεων του νοικοκυριοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο ζλεγχοσ γίνεται βάςει του τι 

ζχει δθλώςει ο αιτών ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ τελευταίασ εκκακαριςμζνθσ διλωςθσ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ και όχι βάςει τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ. 

δ) Περιουςιακά κριτιρια αποκλειςμοφ: 
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Δεν γίνονται δεκτζσ αιτιςεισ νοικοκυριϊν, τα μζλθ των οποίων, βάςει τθσ τελευταίασ εκκακαριςμζνθσ 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ:  

 εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του φόρου πολυτελείασ  

 δθλϊνουν δαπάνεσ για αμοιβζσ πλθρωμάτων ςκαφϊν αναψυχισ,  

 δθλϊνουν δαπάνεσ για δίδακτρα ςε ιδιωτικά ςχολεία,  

 δθλϊνουν δαπάνεσ για οικιακοφσ βοθκοφσ, οδθγοφσ αυτ/των, δαςκάλουσ και λοιπό 

προςωπικό,  

όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του εντφπου Ε1. 

Τα νοικοκυριά, μζλθ των οποίων, εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του φόρου πολυτελείασ (και άρα δεν 

δφναται να ενταχκοφν ςτο Κ.Ε.Α.) ζχουν δθλϊςει ςτθν τελευταία εκκακαριςμζνθ διλωςθ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ (Ε1) ότι ζχουν ςτθν κατοχι τουσ: 

 ιδιωτικά ςκάφθ αναψυχισ (μικουσ άνω των 5 μζτρων και με κινθτιρα ιςχφοσ άνω των 50 

κυβικϊν εκατοςτϊν),  

 αεροςκάφθ,  

 ελικόπτερα,  

 ανεμόπτερα και  

 δεξαμενζσ κολφμβθςθσ (πιςίνεσ)  

 

3.1.3 Κριτιρια διαμονισ 

Ο αιτϊν κακϊσ και όλα τα μζλθ τθσ μονάδασ που υποβάλλει τθν αίτθςθ πρζπει να διαμζνουν νόμιμα 

και μόνιμα ςτθν ελλθνικι επικράτεια. 

Ειδικά για τουσ αλλοδαποφσ, προκειμζνου να τεκμθριωκεί θ νομιμότθτα και θ μονιμότθτα τθσ 

διαμονισ απαιτείται θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν Ενότθτα 6 του 

παρόντοσ, Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
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4. Κακοριςμόσ ποςοφ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ 

Το ποςό ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ είναι το ποςό που υπολογίηεται ότι κα λάβει ζνα νοικοκυριό, 

μόλισ κρικεί ότι είναι επιλζξιμο για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.. Το ποςό διαφοροποιείται ανάλογα 

με τον αρικμό και τθν θλικία των μελϊν του νοικοκυριοφ.  

 Σα ποςά τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ για τισ επιλζξιμεσ μονάδεσ που υποβάλλουν αίτθςθ 

υπολογίηονται ωσ θ διαφορά μεταξφ του εξαπλάςιου φψουσ του εγγυθμζνου ποςοφ και 

εξαμθνιαίου δθλοφμενου ειςοδιματοσ, όπωσ αυτό υπολογίηεται για τουσ ςκοποφσ τθσ 

ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα, διαιροφμενθ δια του ζξι.  

Α. Eγγυθμζνο ποςό 

Το εγγυθμζνο ποςό ορίηεται ωσ ακολοφκωσ 

 200 ευρϊ το μινα για μονοπρόςωπο νοικοκυριό  

 100 ευρϊ για κάκε επιπλζον ενιλικο μζλοσ (δθλαδι ζνα επιπλζον 50% προςτίκεται ςτο βαςικό 

ποςό) 

 50 ευρϊ για κάκε ανιλικο μζλοσ (δθλαδι ζνα επιπλζον 25% προςτίκεται ςτο βαςικό ποςό) 

Το παρακάτω πλαίςιο παρζχει ζνα παράδειγμα του πϊσ υπολογίηεται το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 

ενίςχυςθσ.  

Πλαίςιο 1: Κακοριςμόσ τθσ Μθνιαίασ Ειςοδθματικισ Ενίςχυςθσ – Παράδειγμα 

Ασ υποκζςουμε ότι μία ωφελοφμενθ μονάδα απαρτίηεται από ζνα ηευγάρι και ζνα ανιλικο τζκνο 

και ότι το ςυνολικό ειςόδθμα που υπολογίηεται για τουσ ςκοποφσ τθσ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα 

ανζρχεται ςε 1.200 ευρϊ (δθλαδι, κατόπιν αφαίρεςθσ του 20% από τυχόν ειςόδθμα που 

προζρχεται από «μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που παρζχονται με 

δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν ι εργόςθμο κακϊσ και των ποςϊν από πθγζσ κατάρτιςθσ, προγράμματα 

κοινωφελοφσ εργαςίασ ι οποιοδιποτε άλλο πρόγραμμα εργαςίασ»):  

 Κατϊφλι/Εγγυθμζνο Ροςό: (200 € + 100 € + 50 €) * 6 = 2.100 € 

 Μθνιαίο ποςό ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ: (2.100 € - 1.200 €) / 6 = 150 € 
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Το ανϊτατο ποςό που κα λάβει ζνα νοικοκυριό ανάλογα με τθ ςφνκεςθ του (το ποςό που κα λάβει, 

δθλαδι, ςε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια του τελευταίου εξαμινου δεν είχε κακόλου ειςοδιματα), 

αποτυπϊνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

χιμα 1. Ανϊτατο Μθνιαίο Ποςό Ειςοδθματικισ Ενίςχυςθσ 

 Το ανϊτατο μθνιαίο ποςό τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ είναι 200 € για ζνα άτομο 

 Συν 100 € για τον/τθν ςφηυγο ι/και για κάκε ενιλικο μζλοσ (άνω των 18) 

Επιπλζον ςυν 

 50 € για κάκε ανιλικο μζλοσ 

 100 € για το πρϊτο τζκνο ςε νοικοκυριό με μονογονεϊκι οικογζνεια 

 100 € για κάκε απροςτάτευτο τζκνο 

 

Ωσ ανϊτατο όριο του εγγυθμζνου ποςοφ ορίηονται τα 900 ευρϊ μθνιαίωσ, ανεξαρτιτωσ τθσ ςφνκεςθσ 

του νοικοκυριοφ.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Στθν περίπτωςθ νοικοκυριοφ που ζχει μθδενικό ειςόδθμα, αποτελείται π.χ. από 10 

ενιλικα μζλθ και ςφμφωνα με τα ανωτζρω ποςά για κάκε κατθγορία κα ζπρεπε να λαμβάνει: 

 200 ευρϊ το πρϊτο μζλοσ και  

 9*100 ευρϊ τα υπόλοιπα εννζα μζλθ, 

 δθλαδι ςυνολικά 1.100 ευρϊ,  

 ςφμφωνα με το ανϊτατω όριο κα λάβει 900 ευρϊ μθνιαίωσ. 

Για τισ μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, δθλαδι εκείνεσ ςτισ οποίεσ ο ζνασ γονζασ είναι άγαμοσ, ςε χθρεία ι 

διαηευγμζνοσ και να αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ 

βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων τζκνων:  

 το μεγαλφτερο ςε θλικία ανιλικο μζλοσ λογίηεται ωσ ενιλικασ για τον υπολογιςμό του 

εγγυθμζνου ποςοφ. 

Για τα νοικοκυριά με απροςτάτευτο/α τζκνο/α, δθλαδι με ανιλικο/α μζλοσ/θ που είναι ορφανό/ά και 

από τουσ δφο γονείσ ι που κανείσ γονζασ δεν μπορεί να αςκιςει τθ γονικι τουσ μζριμνα, λόγω 

αςκενείασ, αναπθρίασ, κράτθςθσ ι ςτρατιωτικισ κθτείασ και που θ επιμζλειά τουσ ζχει ανατεκεί με 

δικαςτικι απόφαςθ ςε μζλοσ του νοικοκυριοφ:  
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 για τισ ανάγκεσ υπολογιςμοφ του εγγυθμζνου ποςοφ κάκε απροςτάτευτο τζκνο λογίηεται ωσ 

ενιλικασ. 

Β. Δθλοφμενο ειςόδθμα 

Το δθλοφμενο ειςόδθμα ορίηεται ωσ ακολοφκωσ: 

Ραρακάτω επεξθγοφνται οι τφποι των ειςοδθμάτων που κα δθλωκοφν ςτθν αίτθςθ και ο τρόποσ 

υπολογιςμοφ του ςυνολικοφ ειςοδιματοσ:  

 Το ειςόδθμα αναφζρεται ςτο ειςόδθμα που αποκτικθκε από κάκε μζλοσ τθσ ωφελοφμενθσ 

μονάδασ κατά τουσ 6 μινεσ πριν από το μινα υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

 Στθν αίτθςθ δθλϊνονται τα ακόλουκα ειςοδιματα:  

- Το ςυνολικό ακακάριςτο ειςόδθμα από κάκε πθγι (θμεδαπισ και αλλοδαπισ προζλευςθσ) 

προ φόρων, μετά τθν αφαίρεςθ των ειςφορϊν για κοινωνικι αςφάλιςθ.  

- Το ςφνολο των επιδομάτων και άλλων ενιςχφςεων που ζλαβαν τα μζλθ τθσ ωφελοφμενθσ 

μονάδασ, κακϊσ και το ειςόδθμα που απαλλάςςεται από το φόρο ι φορολογείται με ειδικό 

τρόπο. 

ΠΡΟΟΧΗ: ςτθν αίτθςθ εμφανίηεται προςυμπλθρωμζνο το ειςόδθμα που ειςπράχκθκε από μιςκωτζσ 

υπθρεςίεσ κατά το ζτοσ που αφορά θ τελευταία εκκακαριςμζνθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

(κατά τθν ζναρξθ τθσ κακολικισ εφαρμογισ κα εμφανίηονται τα ειςοδιματα ζτουσ 2015), διαιρεμζνο 

δια του δφο. Σε περίπτωςθ που ο αιτών το αμφιςβθτεί προςκομίηει δικαιολογθτικό που να αποδεικνφει 

ότι δεν ειςζπραξε το ανάλογο ποςό κατά το τελευταίο εξάμθνο πριν τθν υποβολι τθσ αίτςθσ (πχ 

αντίγραφα μιςκοδοςίασ, επιςτολι απόλυςθσ, ανανεωμζνθ κάρτα από ΟΑΕΔ). Δεν υπάρχει δυνατότθτα 

αλλαγισ του πεδίου χωρίσ τθν προςκόμιςθ δικαιολογθτικοφ, με μοναδικζσ εξαιρζςεισ τισ περιπτώςεισ 

που:  

α)  το πεδίο δεν είναι προςυμπλθρωμζνο, οπότε ο αιτϊν (ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ Διμου 

ι ΚΕΡ) είτε το αφινει μθδενικό, είτε ςυμπλθρϊνει τυχόν ειςοδιματα που ειςζπραξε το 

ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα και  

β)  το ποςό που δθλϊνει ο πολίτθσ είναι μεγαλφτερο από αυτό που εμφανίηεται 

προςυμπλθρωμζνο. 

Σο ειςόδθμα δεν περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Το 20% του κακαροφ ειςοδιματοσ από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

υπθρεςιϊν που παρζχονται με δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν ι εργόςθμο, κακϊσ και του ποςοφ 

από πθγζσ κατάρτιςθσ, προγράμματα κοινωφελοφσ εργαςίασ ι οποιοδιποτε άλλο πρόγραμμα 

εργαςίασ.  

 Το επίδομα αναδοχισ και τα μθ ανταποδοτικά επιδόματα αναπθρίασ που καταβάλλονται από 

το κράτοσ.  
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ΠΡΟΟΧΗ: Η αφαίρεςθ του 20% του κακαροφ ειςοδιματοσ πραγματοποιείται αυτόματα από τθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα και δεν υπολογίηεται/ςυμπλθρώνεται από τον αιτοφνται ι από τουσ 

υπαλλιλουσ των Διμων/ΚΕΠ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Κάκε αλλαγι ςτο ειςόδθμα πρζπει να δθλώνεται εντόσ 15 θμερών από τθ ςτιγμι τθσ 

είςπραξθσ του. Αυτό ςθμαίνει ότι αν ο αιτών π.χ. αρχίςει να ειςπράττει ειςοδιματα από ςυντάξεισ, κα 

πρζπει να τροποιεί ςε μθνιαία βάςθ τθν αίτθςθ του δθλώνοντασ τα αντίςτοιχα ειςοδιματα. 

Σθμειώνεται ότι εφόςον θ τροποποίθςθ αφορά προσ τα πάνω αλλαγζσ του ειςοδιματοσ, δεν 

απαιτοφνται δικαιολογθτικά και ο αιτών μπορεί να τροποποιιςει τθν αίτθςθ του απευκείασ, χωρίσ να 

μεταβει ςτο Διμο. Το ίδιο ιςχφει και για κάκε ειςόδθμα που ειςπράτεται ςε τακτικι ι μθ βάςθ (π.χ. 

ειςοδιματα από επιδόματα, επιδοτιςεισ, εργόςθμα κτλ). 

ΤΠΕΝΘΤΜΙΗ: Υπογραμμίηεται τα ειςοδθματικά και περιουςιακά ςτοιχεία ςυηφγου κάποιου εκ των 

μελών του νοικοκυριοφ, που διαμζνει ςτο εξωτερικό, προςμετροφνται ςτον υπολογιςμό των κριτθρίων 

για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα. 

Στο πλαίςιο 2 παρουςιάηεται παράδειγμα υπολογιςμοφ του ςυνολικοφ ειςοδιματοσ για τθν ζνταξθ ςτο 

Κ.Ε.Α. νοικοκυριοφ, μζλοσ του οποίου ζχει ειςοδιματα από εργαςία. 

Πλαίςιο 2: Παράδειγμα Τπολογιςμοφ υνολικοφ Ειςοδιματοσ για τον Κακοριςμό τθσ Ζνταξθσ ςτο Κ.Ε.Α. 

Ασ υποκζςουμε ότι θ ωφελοφμενθ μονάδα απαρτίηεται από ζνα ηευγάρι με 1 ανιλικο τζκνο και 

ζνα πρόςκετο ενιλικο μζλοσ (για παράδειγμα ζναν ανιόντα και όλοι διαμζνουν κάτω από τθν ίδια 

ςτζγθ). Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει το ειςόδθμα του κάκε ατόμου για το προθγοφμενο ζτοσ. 

Πθγι ειςοδιματοσ 
Σου 

ςυηφγου 
Σθσ 

ςυηφγου 
Σου 

τζκνου 
Σου 

Ανιόντοσ 
ΤΝΟΛΟ 

Ακακάριςτο ειςόδθμα 

Μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, ειςόδθμα που 
αποκτικθκε με δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν ι 
εργόςθμο και ποςά από πθγζσ κατάρτιςθσ, 
προγράμματα κοινωφελοφσ εργαςίασ ι 
οποιοδιποτε άλλο πρόγραμμα εργαςίασ 

0 € € 2.000 € 0 € 0 
2.000€–20%= 

2.000 €– 400€= 
1.600 € 

Συντάξεισ 0 € 0 € 0 € 2.760 € € 2.760 

Γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Εμπορικζσ επιχειριςεισ 500 € 0 € 0 € 0 € 500 € 

Ελευκζρια επαγγζλματα 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ακίνθτθ περιουςία 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Κεφάλαιο 50 € 0 € 0 € 0 € 50 € 

Ειςόδθμα αλλοδαπισ προζλευςθσ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Ειςόδθμα από επιδόματα που δεν φορολογοφνται 

Οικογενειακό επίδομα € 480 € 0 € 0 € 0 480 € 

ΤΝΟΛΙΚO ΕΙOΔΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ     5.390 € 

Το ςυνολικό ειςόδθμα του ανωτζρω νοικοκυριοφ είναι 5.390 € ετθςίωσ, ι 2.695 € ανά εξάμθνο, 

το οποίο είναι κάτω από το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο εγγυθμζνο ποςό  



Οδθγόσ Εφαρμογισ – Ρρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθ 

 

(200 € + 100 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.700 € 

οπότε αυτό το νοικοκυριό είναι δυνθτικά επιλζξιμο για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα ςφμφωνα με το 

ειςοδθματικό κριτιριο. 

Σθμειϊςτε ότι το ςυνολικό ειςόδθμα για το νοικοκυριό είναι ςτθν πραγματικότθτα 5.790 €. 

Ωςτόςο, επειδι θ ςφηυγοσ απζκτθςε 2.000 € ςε κακαρό ειςόδθμα από «μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων υπθρεςιϊν που παρζχονται με δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν ι εργόςθμο και 

από πθγζσ κατάρτιςθσ, προγράμματα κοινωφελοφσ εργαςίασ ι οποιοδιποτε άλλο πρόγραμμα 

εργαςίασ», το 20% εκ του ποςοφ των 2.000 €, άλλωσ 400 €, αφαιρζκθκε από το ειςόδθμα. Ζτςι, το 

ςυνολικό ειςόδθμα του νοικοκυριοφ είναι χαμθλότερο από το όριο, κακιςτϊντασ αυτό το 

νοικοκυριό δυνθτικά επιλζξιμο για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα.  

Σθμειώςτε ότι το ειςόδθμα υπολογίηεται προ φόρων, αλλά μετά τθν αφαίρεςθ των ειςφορών 

για κοινωνικι αςφάλιςθ.  

Σε περίπτωςθ που κάποιο ενιλικο μζλοσ τθσ ωφελοφμενθσ μονάδασ βρει εργαςία (προςωρινι, 

περιςταςιακι ι μόνιμθ) μετά τθν ζνταξθ ςτο πρόγραμμα, αφοφ πρϊτα το δθλϊςει, δεν κα 

λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα ειςοδιματα:  

 κατά τον πρϊτο μινα τθσ εργαςίασ το 100% του μιςκοφ,  

 κατά τουσ δφο επόμενουσ μινεσ το 40% του μιςκοφ.  

Τα κριτιρια ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα επανεξετάηονται και θ παροχι του Κ.Ε.Α. διακόπτεται, εάν το 

ειςόδθμα από τθ νζα εργαςία ζχει ωσ ςυνζπεια να υπερβαίνει το νοικοκυριό τα ςχετικά όρια. 

Θ ανωτζρω εξαίρεςθ από τον υπολογιςμό του ειςοδιματοσ δφναται να εφαρμοςτεί μια και μόνθ φορά 

ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σε περίπτωςθ που μζλοσ του νοικοκυριοφ βρει και διατθριςει τθν εργαςία του για 4 

μινεσ, κατόπιν χάςει τθν εργαςία του (για οποιοδιποτε λόγο) και μετά από π.χ. 3 μινεσ βρει άλλθ 

εργαςία, θ ανωτζρω εξαίρεςθ κα εφαρμοςτεί μόνο μια φορά (τθν πρώτθ που βρικε εργαςία). 

Ραρακάτω παρουςιάηονται ςυνοπτικά ο οριςμόσ και οι εξαιρζςεισ από τον υπολογιςμό του 

ειςοδιματοσ για τθν ζνταξθ ςτο πρόγραμμα: 

Πίνακασ 5: Βαςικά χαρακτθριςτικά των ςτοιχείων του Ειςοδιματοσ 

Είδοσ ειςοδιματοσ 

 Ακακάριςτο (προ φόρων και μετά τθν αφαίρεςθ των ειςφορϊν για κοινωνικι 
αςφάλιςθ) 

 Πλεσ οι πθγζσ ειςοδιματοσ: ειςόδθμα από εργαςία, γεωργικό ειςόδθμα, ειςόδθμα 
από μιςκϊματα, ειςόδθμα από κοινωνικζσ παροχζσ (όπωσ οικογενειακά επιδόματα, 
επίδομα ανεργίασ κλπ.) 

Ειςόδθμα που 
εξαιρείται 

 Ειςόδθμα από τα μθ ανταποδοτικά επιδόματα αναπθρίασ 

 Ειςόδθμα από επίδομα αναδοχισ 

 Το 20% του κακαροφ ειςοδιματοσ από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
υπθρεςιϊν που παρζχονται με δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν ι εργόςθμο, κακϊσ και του 
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ποςοφ από πθγζσ κατάρτιςθσ, προγράμματα κοινωφελοφσ εργαςίασ ι οποιοδιποτε 
άλλο πρόγραμμα εργαςίασ 

 Σε περίπτωςθ που κάποιο μζλοσ τθσ ωφελοφμενθσ μονάδασ βρει εργαςία 
(προςωρινι, περιςταςιακι ι μόνιμθ) δεν κα λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα 
ειςοδιματα: α) το 100% του μιςκοφ από τθ νζα εργαςία δεν κα ςυνυπολογίηεται ςτον 
υπολογιςμό του ειςοδιματοσ κατά τον πρϊτο μινα, β) το 40% του μιςκοφ από τθ νζα 
εργαςία δεν κα ςυνυπολογίηεται κατά τουσ επόμενουσ 2 μινεσ. Θ παραπάνω 
παράλειψθ ςυνυπολογιςμοφ από τον υπολογιςμό του ειςοδιματοσ για το πρόγραμμα 
Κ.Ε.Α. κα παρζχεται μόνο μία φορά ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
τθσ. 

Ρερίοδοσ αναφοράσ 
για τον Υπολογιςμό 

του Ειςοδιματοσ 
 Ζξι μινεσ πριν από τον μινα υποβολισ των αιτιςεων. 
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5. Διαδικαςία Τποβολισ τθσ Αίτθςθσ 

Μέςω τησ διαδικαςίασ υποβολήσ τησ αίτηςησ καταγράφονται οι αρχικέσ πληροφορίεσ των αιτούντων. 

Επομένωσ, είναι καίριασ ςημαςίασ όλοι όςοι εμπλέκονται ςτη διαδικαςία αυτή να γνωρίζουν πολύ καλά 

όχι μόνο τη διαδικαςία, αλλά επίςησ και τον τύπο και τη μορφή τησ πληροφόρηςησ που ζητείται ςτην 

αίτηςη.  

Πού υποβάλλεται η αίτηςη: ςτουσ δήμουσ, ςτα ΚΕΠ ή απευθείασ από τον αιτούντα. 

Ποιοσ θα πρέπει να υποβάλει την αίτηςη: ο υπόχρεοσ υποβολήσ φορολογικήσ δήλωςησ ή ο/η ςύζυγοσ του 

υπόχρεου υποβολήσ φορολογικήσ δήλωςησ. 

Ποιοσ θα πρέπει να υπογράψει το έντυπο ςυναίνεςησ: όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, 

ςυμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενουμένων μελών. Υπογραμμίηεται ότι το ζντυπο ςυναίνεςθσ 

πρζπει να φζρει κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ. 

 

1. Τποβολι τθσ Αίτθςθσ 

Αιτιςεισ για το πρόγραμμα μποροφν να υποβλθκοφν θλεκτρονικά, είτε μζςω των Διμων και των ΚΕΠ 

των Διμων ι από από τουσ αιτοφντεσ απευκείασ, ςυμπλθρϊνοντασ τθν αίτθςθ που διατίκεται 

θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα www.keaprogram.gr. Θ προκεςμία για τθ διαδικαςία υποβολισ 

αιτιςεων είναι ανοιχτι και θ αίτθςθ μπορεί να υποβλθκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του 

προγράμματοσ. 

ΠΡΟΟΧΗ: 

 Σε περίπτωςθ που το νοικοκυριό απαρτίηεται και από φιλοξενοφμενα μζλθ, θ αίτθςθ 

υποβάλλεται αποκλειςτικά μόνο μζςω των Διμων ι των Κ.Ε.Ρ.  

 Οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ και τα νοικοκυριά με απροςτάτευτα τζκνα υποβάλλουν αίτθςθ 

αποκλειςτικά ςτουσ Διμουσ. 

Η μονάδα που υποβάλλει τθν αίτθςθ είναι το νοικοκυριό, τουτζςτιν, ςυμπλθρϊνεται ζνα ζντυπο 

αίτθςθσ από όλα τα άτομα που διαβιοφν κάτω από τθν ίδια ςτζγθ.  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ αποτελεί θ ςυμπλιρωςθ όλων των 

υποχρεωτικϊν πεδίων τθσ. Επιπλζον, οι αιτοφντεσ δθλϊνουν υποχρεωτικά ςτθν αίτθςθ τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ τουσ και ςυγκεκριμζνα, διεφκυνςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ και αρικμό κινθτοφ 

τθλεφϊνου. 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ ςυνοψίηει τα ςτοιχεία που ηθτοφνται κατά τθ διαδικαςία τθσ αίτθςθσ: 

Πίνακασ 6 τοιχεία για τθν Αίτθςθ και Βαςικά Κριτιρια Ζνταξθσ 
 τοιχεία και Κριτιρια Ζνταξθσ Είδοσ τοιχείων και 

Κριτθρίων 
χόλια 

ΑΜΚΑ Ταυτοποίθςθ Για τον αιτοφντα (υπόχρεοσ υποβολισ φορολογικισ 

http://www.keaprogram.gr/
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διλωςθσ ι ςφηυγοσ αυτοφ) και όλα τα άλλα μζλθ τθσ 
ωφελοφμενθσ μονάδασ 

ΑΦΜ Ταυτοποίθςθ  

Για τον αιτοφντα (υπόχρεοσ υποβολισ φορολογικισ 
διλωςθσ ι ςφηυγοσ αυτοφ) και τα μζλθ τθσ 
ωφελοφμενθσ μονάδασ που ζχουν υποχρζωςθ 
υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ 

Αρικμόσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ Ταυτοποίθςθ 

Για τον κφριο αιτοφντα (υπόχρεοσ υποβολισ 
φορολογικισ διλωςθσ ι ςφηυγοσ αυτοφ). Ο κφριοσ 
αιτϊν (και μόνο αυτόσ) μπορεί να είναι δικαιοφχοσ ι 
ςυνδικαιοφχοσ του δθλωκζντοσ αρικμοφ τραπεηικοφ 
λογαριαςμοφ. 

Διαμονι  Ταυτοποίθςθ 
Για όλουσ, αιτοφντα και μζλθ τθσ ωφελοφμενθσ 
μονάδασ  

Ειςόδθμα, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των παροχϊν 

Στόχευςθ  
Για τον αιτοφντα (υπόχρεοσ υποβολισ φορολογικισ 
διλωςθσ ι ςφηυγοσ αυτοφ) και όλα τα μζλθ τθσ 
ωφελοφμενθσ μονάδασ 

Ακίνθτθ περιουςία, κινθτι 
περιουςία και χρθματοοικονομικά 
περιουςιακά ςτοιχεία 

Στόχευςθ  
Για τον αιτοφντα και όλα τα μζλθ τθσ ωφελοφμενθσ 
μονάδασ εκτόσ των περιπτϊςεων που ζχουν 
προαναφερκεί ςτθν παρ. 2.3.1. του παρόντοσ. 

Η αίτθςθ υποβάλλεται από τον ενιλικο υπόχρεο υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ ι τον/τθν ςφηυγο 

του υπόχρεου υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ ειςοδιματοσ του νοικοκυριοφ. Σε περίπτωςθ που το 

νοικοκυριό απαρτίηεται και από φιλοξενοφμενα άτομα ι φιλοξενοφμενθ οικογζνεια, θ αίτθςθ 

υποβάλλεται αποκλειςτικά από τον υπόχρεο υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ ειςοδιματοσ ι τον/τθν 

ςφηυγο του υπόχρεου υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ ειςοδιματοσ τθσ φιλοξενοφςασ μονάδασ, για 

όλα τα μζλθ του νοικοκυριοφ. 

1.1.α) Υποβολι τθσ αίτθςθσ απευκείασ από τον αιτοφντα: 

Ο αιτϊν υποβάλλει θλεκτρονικά τθν αίτθςθ μζςω του διαδικτυακοφ ιςτότοπου του προγράμματοσ 

Κ.Ε.Α., χρθςιμοποιϊντασ τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθ ςτθ φορολογικι βάςθ δεδομζνων τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (τουσ ίδιουσ που χρθςιμοποιεί για τθν υποβολι 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ). Με τθν ειςαγωγι των κωδικϊν πρόςβαςθσ ο αιτϊν δθλϊνει 

υπεφκυνα ότι ςυναινεί ςτθν διαςταφρωςθ των ςτοιχείων όλων των μελϊν του νοικοκυριοφ. 

Ο αιτϊν ςυμπλθρϊνει υποχρεωτικά ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ αίτθςθσ τον Αρικμό Φορολογικοφ 

Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) και τον Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Α.Μ.Κ.Α.). Πςα ςτοιχεία είναι 

διακζςιμα από τισ θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων εμφανίηονται προςυμπλθρωμζνα ςτα αντίςτοιχα 

πεδία τθσ αίτθςθσ και ο αιτϊν ςυμπλθρϊνει αυτά που τυχόν λείπουν. 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ και ςε περίπτωςθ που δεν προκφπτει αναντιςτοιχία μεταξφ των 

δθλωκζντων ςτοιχείων και του αποτελζςματοσ των διαςταυρϊςεων, ο αιτϊν δφναται να υποβάλλει 

οριςτικά τθν αίτθςθ. 

Σε περίπτωςθ που προκφπτει αναντιςτοιχία μεταξφ των δθλωκζντων ςτοιχείων και του αποτελζςματοσ 

των διαςταυρϊςεων, θ αίτθςθ παραμζνει ςε εκκρεμότθτα και ο αιτϊν υποχρεοφται να προςκομίςει 

αποκλειςτικά ςτο Διμο διαμονισ του τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά (δεν υπάρχει δυνατότθτα 

προςκόμιςθσ δικαιολογθτικϊν ςτα ΚΕΡ). Τα ςχετικά δικαιολογθτικά που απαιτοφνται αναγράφονται 

ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ αίτθςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, δεν παρζχεται θ επιλογι οριςτικισ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. 
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ΠΡΟΟΧΗ: Σε περίπτωςθ που νοικοκυριό περιλαμβάνει ενιλικα μζλθ που υποβάλλουν φορολογικι 

διλωςθ ξεχωριςτά από τον κφριο αιτοφντα (π.χ. ηευγάρια που ζχουν παντρευτεί πρόςφατα και που δεν 

ηοφςαν μαηί κατά το διάςτθμα τθσ τελευταίασ φορολογικισ διλωςθσ) θ αίτθςθ δεν μπορεί να 

υποβλθκεί απευκείασ από τον αιτοφντα αλλά πρζπει να ςυμπλθρωκεί αποκλειςτικά ςτουσ διμουσ ι 

ςτα ΚΕΠ. 

1.1.β) Υποβολι τθσ αίτθςθσ μζςω των Διμων ι των ΚΕΠ: 

Ο αιτϊν προςκομίηει ςτον εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο του Διμου διαμονισ του ι των ΚΕΡ, 

υπογεγραμμζνο από όλα τα ενιλικα μζλθ του νοικοκυριοφ το ζντυπο ςυναίνεςθσ, που βρίςκεται 

αναρτθμζνο ςτον διαδικτυακό ιςτότοπο του προγράμματοσ (ι μπορει να αναηθτθκεί ςτουσ διμουσ ι 

τα ΚΕΡ). Οι υπογραφζσ ςτο ζντυπο ςυναίνεςθσ πρζπει να ζχουν κεωρθκεί για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ. Με το ζντυπο ςυναίνεςθσ τα μζλθ του νοικοκυριοφ ςυναινοφ ςτο ςφνολο των 

διαςταυρϊςεων που κα πραγματοποιθκοφν για τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων τουσ.  

 Σθμειϊνεται ότι εάν θ αίτθςθ αφορά και φιλοξενοφμενουσ, το ζντυπο ςυναίνεςθσ υπογράφεται 

υποχρεωτικά και από όλα τα ενιλικα φιλοξενοφμενα μζλθ και ςτα αντίςτοιχα πεδία του 

ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) και ο Αρικμόσ 

Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ).  

Ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ του Διμου ι του ΚΕΡ εκτυπϊνει το ζντυπο τθσ αίτθςθσ, ςτο οποίο 

ζχουν προςυμπλθρωκεί όςα ςτοιχεία είναι διακζςιμα από τισ θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων. Ο αιτϊν 

ελζγχει τα ςτοιχεία που ζχουν προςυμπλθρωκεί, διαφοροποιεί τα ςτοιχεία που κεωρεί ανακριβι και 

ςυμπλθρϊνει αυτά που λείπουν.  

Ο εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ, αφοφ τροποποιιςει ι/και ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα, εκτυπϊνει τθν πλιρθ αίτθςθ με τα δθλωκζντα ςτοιχεία.  

Σε περίπτωςθ που δεν προκφπτει αναντιςτοιχία μεταξφ των δθλωκζντων ςτοιχείων και του 

αποτελζςματοσ των διαςταυρϊςεων, θ αίτθςθ δφναται να υποβλθκεί οριςτικά.  

Σε περίπτωςθ που προκφπτει αναντιςτοιχία μεταξφ των δθλωκζντων ςτοιχείων και του αποτελζςματοσ 

των διαςταυρϊςεων, θ αίτθςθ παραμζνει ςε εκκρεμότθτα και ο αιτϊν υποχρεοφται να προςκομίςει 

ςτο Διμο τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

 Τπογραμμίηεται ότι θ αίτθςθ μπορεί να αποκθκευτεί ςε πρόχειρθ μορφι ςε περίπτωςθ που 

δεν ζχει ςυμπλθρωκεί πλιρωσ. Τα άτομα κα ζχουν πρόςβαςθ ςτθν αίτθςθ που ζχουν 

αποκθκεφςει ςε πρόχειρθ μορφι και κα μποροφν να τθν ενθμερϊνουν χρθςιμοποιϊντασ τον 

Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) και τον Αρικμό Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

(ΑΜΚΑ) ι μζςω των υπαλλιλων των Διμων ι των ΚΕΡ.  

1.2. Προςκόμιςθ και ζλεγχοσ δικαιολογθτικών 

Οι εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι του Διμου ελζγχουν τα δικαιολογθτικά και βεβαιϊνουν τθν αποδοχι 

ι τθ μθ αποδοχι των δθλωκζντων ςτθν αίτθςθ, επιλζγοντασ το αντίςτοιχο πεδίο τθσ αίτθςθσ. Εν 

ςυνεχεία, υποβάλλουν οριςτικά τθν αίτθςθ και τθροφν φυςικό αρχείο των δικαιολογθτικϊν κάκε 

νοικοκυριοφ. Υποβάλλουν τθν αίτθςθ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
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Αλλθλεγγφθσ μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ ΘΔΙΚΑ και τθροφν φυςικό αρχείο των 

δικαιολογθτικϊν κάκε νοικοκυριοφ. 

1.3. Εκτφπωςθ τθσ αίτθςθσ μετά τθν οριςτικι υποβολι 

Μετά τθ ςυμπλιρωςθ, θ τελικι θλεκτρονικι αίτθςθ εκτυπϊνεται ςε δφο αντίτυπα, τα οποία 

υπογράφονται από τον αιτοφντα. Ζνα αντίγραφο φυλάςςεται ςτο αρχείο από τον εξουςιοδοτθμζνο 

υπάλλθλο και ζνα παραλαμβάνεται από τον αιτοφντα. 

2. Επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ  

Θ επιλογι των δικαιοφχων γίνεται με βάςθ:  

α)  τα δθλωκζντα από τον αιτοφντα ςτοιχεία,  

β)  τισ θλεκτρονικζσ διαςταυρϊςεισ ωσ προσ αυτά,  

γ)  τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά, όπου αυτά απαιτοφνται. 

Σε περίπτωςθ που μετά τθν οριςτικι υποβολι και επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ υπάρχει ταφτιςθ των 

δθλωκζντων ςτοιχείων με αυτά που προκφπτουν από τισ διαςταυρϊςεισ, θ αίτθςθ γίνεται δεκτι και 

ςθμαίνεται αυτομάτωσ «εγκρικείςα». 

Σε περίπτωςθ που μετά τθν οριςτικι υποβολι και επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ προκφπτει αναντιςτοιχία 

μεταξφ των δθλωκζντων ςτοιχείων και του αποτελζςματοσ των διαςταυρϊςεων, θ αίτθςθ ςθμαίνεται 

αυτομάτωσ «απορριφκείςα». Οι λόγοι τθσ απόρριψθσ αναγράφονται ςτο ζντυπο ι τθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα, ανάλογα με τον τρόπο υποβολισ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί, μζςω των μθνιαίων διαςταυρώςεων, ότι μετά τθν οριςτικι 

υποβολι και επεξεργαςία τθσ, θ αίτθςθ εκ παραδρομισ ι τεχνικισ αςτοχίασ ζχει εγκρικεί χωρίσ να 

πλθροφνται κάποια από τα κριτιρια που ορίηονται ςτθν παροφςα απόφαςθ, θ πράξθ ζγκριςθσ 

ανακαλείται αυτομάτωσ. Οι λόγοι τθσ ανάκλθςθσ αναγράφονται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του 

Κ.Ε.Α.  

Οι ανωτζρω πράξεισ ζγκριςθσ, απόρριψθσ και ανάκλθςθσ, φζρουν τθν υπογραφι του/τθσ 

Ρροϊςταμζνου/θσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρρόνοιασ, του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

Ο αιτϊν, εφόςον αμφιςβθτεί τθν πράξθ απόρριψθσ που εκδόκθκε ςε βάροσ του, δφναται να υποβάλει 

εκ νζου αίτθςθ τον επόμενο μινα από αυτόν κατά τον οποίο εξεδόκθ θ ςχετικι πράξθ. 
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Σα ςτοιχεία τθσ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ δφναται να τροποποιθκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ:  

α)  από τον δικαιοφχο απευκείασ, ςε περίπτωςθ προσ τα άνω διόρκωςθσ των ειςοδθματικϊν ι/και 

περιουςιακϊν του ςτοιχείων, ι διόρκωςθσ του αρικμοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (ΙΒΑΝ) ι 

οποιαςδιποτε αλλαγισ για τθν οποία δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν, 

β)  από τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ υπαλλιλουσ των Διμων, ςε περίπτωςθ προςκόμιςθσ, από τον 

δικαιοφχο, δικαιολογθτικϊν που να τεκμθριϊνουν τθν αλλαγι οποιουδιποτε ςτοιχείου. 

Προβλζπεται επίςθσ, θ δυνατότθτα ανάκλθςθσ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ, ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:  

α)  από τον δικαιοφχο απευκείασ, ι μζςω του Διμου που υποβλικθκε θ αρχικι αίτθςθ,  

β) από οποιοδιποτε μζλοσ του νοικοκυριοφ, μζςω του Διμου που υποβλικθκε θ αρχικι αίτθςθ,  

γ)  αυτομάτωσ, ςε περίπτωςθ εκ παραδρομισ ζγκριςθσ ι τεχνικισ αμζλειασ,  

δ)  αυτομάτωσ, ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ  

ε)  αυτομάτωσ ςε περίπτωςθ που μετά τθν παρζλευςθ διαςτιματοσ τεςςάρων μθνϊν από τθν 

ζγκριςθ τθσ, δεν ζχει καταςτεί δυνατόν να πιςτωκεί θ ειςοδθματικι ενίςχυςθ από τθ ΔΙΑΣ Α.Ε. 

ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου, με υπαιτιότθτα του δικαιοφχου. 
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6. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

Τα ζγγραφα που κα υποβλθκοφν ςτουσ Διμουσ είναι τα εξισ (δεν είναι δυνατι προςκόμιςθ 

δικαιολογθτικϊν ςτα ΚΕΡ): 

1. Σε περίπτωςθ που θ μόνιμθ κατοικία διαμονισ του νοικοκυριοφ είναι διαφορετικι από αυτιν 

που εμφανίηεται από τα αποτελζςματα των θλεκτρονικϊν διαςταυρϊςεων, απαιτείται θ 

προςκόμιςθ οποιουδιποτε επίςθμου δικαιολογθτικοφ τεκμθριϊνει τθ μεταβολι. 

Συγκεκριμζνα,  

α)  για διαμονι ςε ιδιόκτθτθ κατοικία, απαιτείται θ προςκόμιςθ ςυμβολαίου που τεκμθριϊνει 

τθν ιδιοκτθςία και λογαριαςμοφ ΔΕΚΟ,  

β)  για διαμονι ςε ενοικιαηόμενθ κατοικία, θ προςκόμιςθ αντιγράφου του θλεκτρονικοφ 

μιςκωτθρίου,  

γ)  για διαμονι ςε δωρεάν παραχωρθμζνθ κατοικία, θ προςκόμιςθ ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ 

παραχϊρθςθσ και λογαριαςμοφ ΔΕΚΟ. Στθν περίπτωςθ των αςτζγων, απαιτείται θ 

προςκόμιςθ βεβαίωςθσ χριςθσ των υπθρεςιϊν από Ανοιχτό Κζντρο Θμζρασ Αςτζγων ι/και 

Υπνωτιριο ι βεβαίωςθ από τθν κοινωνικι υπθρεςία του Διμου. 

2. Σε περίπτωςθ που θ ςφνκεςθ του νοικοκυριοφ είναι διαφορετικι από αυτιν που εμφανίηεται 

από τα αποτελζςματα των θλεκτρονικϊν διαςταυρϊςεων, απαιτείται θ προςκόμιςθ 

οποιουδιποτε επίςθμου δικαιολογθτικοφ τεκμθριϊνει τθ μεταβολι (πχ πιςτοποιθτικό 

γζννθςθσ, αντίγραφο λθξιαρχικισ πράξθσ κανάτου κτλ). 

3. Σε περίπτωςθ που οποιοδιποτε περιουςιακό ςτοιχείο ζχει μεταβλθκεί ςε ςχζςθ με ότι 

εμφανίηεται από τα αποτελζςματα των θλεκτρονικϊν διαςταυρϊςεων, απαιτείται θ 

προςκόμιςθ οποιουδιποτε επίςθμου δικαιολογθτικοφ τεκμθριϊνει τθ μεταβολι (ςυμβόλαια 

πϊλθςθσ ι αγοράσ, δωρεάσ, παραχϊρθςθσ ι καταςχετιριο). Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

προςκόμιςθσ δικαιολογθτικϊν για τεκμθρίωςθ μεταβολισ ςτισ κατακζςεισ και ςτουσ τόκουσ 

κατακζςεων του νοικοκυριοφ. 

4. Σε περίπτωςθ που ο αιτϊν ι ενιλικο μζλοσ του νοικοκυριοφ είναι αλλοδαπόσ, απαιτείται θ 

προςκόμιςθ άδειασ διαμονισ ςε ιςχφ ι θ βεβαίωςθ κατάκεςθσ αιτιματοσ ανανζωςθσ τθσ. 

Θ επόμενθ διλωςθ Ε1 πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ αλλαγζσ που αναφζρκθκαν κατά τθ 

διαδικαςία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για το Κ.Ε.Α.. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, θ υπαγωγι ςτο πρόγραμμα 

κα διακόπτεται και κα επιςτρζφονται τυχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά. 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται ςε ςυγκεκριμζνα 

παραδείγματα αναντιςτοιχιϊν ςτθν αίτθςθ: 

 



 

Πίνακασ 7: Διαδικαςίεσ Επαλικευςθσ 

Γεγονόσ /Λόγοσ 
αναντιςτοιχίασ 

τοιχεία/Δικαιολογ
θτικά που 

απαιτοφνται από 
τον 

Αιτοφντα/Δικαιοφχ
ο προσ το Διμο 

Ενζργεια Δικαιοφχου/Αιτοφντοσ Πλθροφοριακό φςτθμα/ΗΔΙΚΑ Ενζργεια Διμου θμειϊςεισ 

ΑΝΑΝΣΙΣΟΙΧΙΑ Ή ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΤΝΘΕΗ ΣΟΤ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Γζννθςθ 
Ριςτοποιθτικό 

γζννθςθσ 

Υποβάλλει νζα αίτθςθ 
(αντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ) 

ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί το 
νεογζννθτο μζλοσ τθσ 

ενιςχυόμενθσ μονάδασ, 
προςκζτει τα ςτοιχεία του και 

υποβάλλει τα ςχετικά ζγγραφα 
ςτο Διμο 

Σε περίπτωςθ υποβολισ νζασ αίτθςθσ, 
ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια ζνταξθσ 

και το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 
ενίςχυςθσ 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Απαιτείται προςκόμιςθ 
δικαιολογθτικϊν. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ (εάν εντοπιςτεί μζςω 
τθσ διαδικαςίασ επαλικευςθσ) θ 

καταβολι αναςτζλλεται 
προςωρινά. 

Τιοκεςία 

Αποδεικτικό 
ζγγραφο υιοκεςίασ 

(δικαςτικι 
απόφαςθ που να 

ορίηει γονικι 
μζριμνα εκ του 

νόμου ι 
οικογενειακι 
κατάςταςθ) 

Υποβάλλει νζα αίτθςθ 
(αντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ) 
ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτθν 

αίτθςθ το μζλοσ που 
υιοκετικθκε, προςκζτει τα 

ςτοιχεία του και υποβάλλει τα 
ςχετικά ζγγραφα ςτο Διμο 

Σε περίπτωςθ υποβολισ νζασ αίτθςθσ, 
ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια ζνταξθσ 

και το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 
ενίςχυςθσ 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Τα δικαιολογθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται εντόσ 15 θμερϊν. 

Θάνατοσ 
Ριςτοποιθτικό 

κανάτου 

Υποβάλλει νζα αίτθςθ 
(αντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ) 
ϊςτε να εξαιρεκεί το μζλοσ τθσ 

ενιςχυόμενθσ μονάδασ που 
απεβίωςε και υποβάλλει τα 
ςχετικά ζγγραφα ςτο Διμο 

Σε περίπτωςθ υποβολισ νζασ αίτθςθσ, 
ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια ζνταξθσ 

και το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 
ενίςχυςθσ. Σε περίπτωςθ κανάτου 
όλων των μελϊν τθσ ενιςχυόμενθσ 

μονάδασ, διακόπτεται θ καταβολι από 
τθν πρϊτθ θμζρα του μινα μετά το 

κάνατο του δικαιοφχου ι των 
δικαιοφχων 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Τα δικαιολογθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται εντόσ 15 θμερϊν. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ (εάν 
εντοπιςτεί μζςω τθσ διαδικαςίασ 

επαλικευςθσ) θ καταβολι 
διακόπτεται. 
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Πίνακασ 7: Διαδικαςίεσ Επαλικευςθσ 

Γεγονόσ /Λόγοσ 
αναντιςτοιχίασ 

τοιχεία/Δικαιολογ
θτικά που 

απαιτοφνται από 
τον 

Αιτοφντα/Δικαιοφχ
ο προσ το Διμο 

Ενζργεια Δικαιοφχου/Αιτοφντοσ Πλθροφοριακό φςτθμα/ΗΔΙΚΑ Ενζργεια Διμου θμειϊςεισ 

Γάμοσ / Αςτικι 
Ζνωςθ / 

υμβίωςθ 

Ριςτοποιθτικό 
γάμου ι 

Ριςτοποιθτικό 
Αςτικισ Ζνωςθσ ι 
Αποδεικτικό τθσ 

ςυμβίωςθσ 
(ςυμφωνθτικό 

ςυμμίςκωςθσ ι 
ςτεγαςτικό δάνειο, 

κοινά 
χρθματοοικονομικά 
ςυμφζροντα όπωσ 

τραπεηικοί 
λογαριαςμοί) 

Υποβάλλει νζα αίτθςθ 
(αντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ) 
ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτθν 

αίτθςθ ο/θ ςφηυγοσ/ςφντροφοσ, 
προςκζτει τα ςτοιχεία του/τθσ 

και υποβάλλει τα ςχετικά 
ζγγραφα ςτο Διμο. Αν το άτομο 

που παντρεφτθκε πρόςφατα 
ιταν προθγουμζνωσ μζλοσ 

άλλθσ ενιςχυόμενθσ μονάδασ, θ 
ςχετικι αίτθςθ πρζπει επίςθσ να 

τροποποιθκεί αφαιρϊντασ το 
άτομο που παντρεφτθκε 

πρόςφατα 

Σε περίπτωςθ υποβολισ νζασ αίτθςθσ, 
ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια ζνταξθσ 

και το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 
ενίςχυςθσ 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Τα δικαιολογθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται εντόσ 15 θμερϊν. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ (εάν 
εντοπιςτεί μζςω τθσ διαδικαςίασ 

επαλικευςθσ) θ καταβολι 
διακόπτεται. 

Διαηφγιο / Λιξθ 
Αςτικισ Ζνωςθσ 

/ Λιξθ 
υμβίωςθσ / 

Διάςταςθ 

Τελεςίδικθ 
δικαςτικι απόφαςθ 
επί του διαηυγίου ι 

επί τθσ λιξθσ τθσ 
αςτικισ ζνωςθσ 

Υποβάλλει νζα αίτθςθ 
(αντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ) 

ϊςτε να εξαιρεκεί ο/θ 
ςφηυγοσ/ςφντροφοσ και 

υποβάλλει τα ςχετικά ζγγραφα 
ςτο Διμο 

Σε περίπτωςθ υποβολισ νζασ αίτθςθσ, 
ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια ζνταξθσ 

και το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 
ενίςχυςθσ 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Τα δικαιολογθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται εντόσ 15 θμερϊν. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ (εάν 
εντοπιςτεί μζςω τθσ διαδικαςίασ 

επαλικευςθσ) θ καταβολι 
διακόπτεται. 
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Πίνακασ 7: Διαδικαςίεσ Επαλικευςθσ 

Γεγονόσ /Λόγοσ 
αναντιςτοιχίασ 

τοιχεία/Δικαιολογ
θτικά που 

απαιτοφνται από 
τον 

Αιτοφντα/Δικαιοφχ
ο προσ το Διμο 

Ενζργεια Δικαιοφχου/Αιτοφντοσ Πλθροφοριακό φςτθμα/ΗΔΙΚΑ Ενζργεια Διμου θμειϊςεισ 

Διάςταςθ 

Απόδειξθ διαβίωςθσ 
ςε διάςταςθ (π.χ. 

μζςω λογαριαςμϊν 
ΔΕΚΟ, υποβολισ 

ξεχωριςτϊν 
φορολογικϊν 

δθλϊςεων, 
δικαςτικισ 
απόφαςθσ 

διάςταςθσ, αίτθςθσ 
διαηυγίου) 

Υποβάλλει νζα αίτθςθ 
(αντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ) 

ϊςτε να εξαιρεκεί ο/θ 
ςφηυγοσ/ςφντροφοσ και 

υποβάλλει τα ςχετικά ζγγραφα 
ςτο Διμο 

Σε περίπτωςθ υποβολισ νζασ αίτθςθσ, 
ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια ζνταξθσ 

και το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 
ενίςχυςθσ 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Τα δικαιολογθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται εντόσ 15 θμερϊν. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ (εάν 
εντοπιςτεί μζςω τθσ διαδικαςίασ 

επαλικευςθσ) θ καταβολι 
διακόπτεται. 

ΑΝΑΝΣΙΣΟΙΧΙΑ ϋΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΑΛΛΑΓΕ) ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Η ωφελοφμενθ 
μονάδα άλλαξε 

διεφκυνςθ 
μόνιμθσ 

κατοικίασ 

Μιςκωτιριο 
ςυμβόλαιο, 

λογαριαςμοί ΔΕΚΟ 

Υποβάλει νζα αίτθςθ (αντίγραφο 
από τθν προθγοφμενθ) με τθν 
οποία δθλϊνεται θ αλλαγι τθσ 

διαμονισ 

Σε περίπτωςθ υποβολισ νζασ αίτθςθσ, 
ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια ζνταξθσ 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Τα δικαιολογθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται εντόσ 15 θμερϊν. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ (εάν 
εντοπιςτεί μζςω τθσ διαδικαςίασ 

επαλικευςθσ) θ καταβολι 
διακόπτεται. 

ΑΝΑΝΣΙΣΟΙΧΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Απϊλεια 
εργαςίασ του 
δικαιοφχου ι 

των μελϊν τθσ 
μονάδασ του 
δικαιοφχου 

Ρροςκόμιςθ 
επιςτολισ 

απόλυςθσ από τον 
εργοδότθ 

Υποβάλλει νζα αίτθςθ 
(αντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ) 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι 
αντανακλάται θ νζα κατάςταςθ 

και υποβάλλει τα ςχετικά 
ζγγραφα ςτο Διμο 

Ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια 
ζνταξθσ και το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 

ενίςχυςθσ 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Το νζο άνεργο μζλοσ οφείλει να 
πλθροί πρόςκετεσ προχποκζςεισ 

Εφρεςθ 
εργαςίασ 

Διλωςθ του 
ονόματοσ και τθσ 
διεφκυνςθσ του 

εργοδότθ 

Υποβάλλει νζα αίτθςθ 
(αντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ) 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι 
αντανακλάται θ νζα κατάςταςθ 
και το ειςόδθμα και υποβάλλει 
τα ςχετικά ζγγραφα ςτο Διμο 

Ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια 
ζνταξθσ και το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 

ενίςχυςθσ 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Τα δικαιολογθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται εντόσ 15 θμερϊν. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ (εάν 
εντοπιςτεί μζςω τθσ διαδικαςίασ 

επαλικευςθσ) θ καταβολι 
διακόπτεται. 



Οδθγόσ Εφαρμογισ – Ρρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθ 

 

Πίνακασ 7: Διαδικαςίεσ Επαλικευςθσ 

Γεγονόσ /Λόγοσ 
αναντιςτοιχίασ 

τοιχεία/Δικαιολογ
θτικά που 

απαιτοφνται από 
τον 

Αιτοφντα/Δικαιοφχ
ο προσ το Διμο 

Ενζργεια Δικαιοφχου/Αιτοφντοσ Πλθροφοριακό φςτθμα/ΗΔΙΚΑ Ενζργεια Διμου θμειϊςεισ 

ΑΛΛΑΓΕ ΣΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

Πϊλθςθ ι 
κλθρονομία ι 

αγορά ακίνθτθσ 
περιουςίασ 

Συμβόλαιο πϊλθςθσ 
ι αγοράσ, ςφμβαςθ, 
αποδεικτικό πράξθσ, 

αποδεικτικό τθσ 
οικονομικισ 
ςυναλλαγισ 

Υποβάλλει νζα αίτθςθ 
(αντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ) 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι 
αντανακλάται θ νζα κατάςταςθ 

και υποβάλλει τα ςχετικά 
ζγγραφα ςτο Διμο 

Ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια 
ζνταξθσ και το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 

ενίςχυςθσ 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Υποχρζωςθ διλωςθσ αγοράσ ι 
πϊλθςθσ εντόσ 15 θμερϊν 

Αγορά ι πϊλθςθ 
οχθμάτων με 

κινθτιρα ι 
διακοπι χριςθ 
οχθμάτων με 

κινθτιρα 

Συμβόλαιο πϊλθςθσ 
ι αγοράσ, ςφμβαςθ, 
αποδεικτικό πράξθσ, 

αποδεικτικό τθσ 
οικονομικισ 
ςυναλλαγισ. 
Αποδεικτικό 

εγγράφου του 
Υπουργείου 

Μεταφορϊν ςτο 
οποίο να 

εμφανίηεται ότι το 
όχθμα δεν 

επιτρζπεται εκ του 
νόμου να 

κυκλοφορεί 

Υποβάλλει νζα αίτθςθ 
(αντίγραφο τθσ προθγοφμενθσ) 

ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι 
αντανακλάται θ νζα κατάςταςθ 

και υποβάλλει τα ςχετικά 
ζγγραφα ςτο Διμο 

Ελζγχονται εκ νζου τα κριτιρια 
ζνταξθσ και το ποςό τθσ ειςοδθματικισ 

ενίςχυςθσ 

Ραρζχει βοικεια ςτον αιτοφντα 
για τθν υποβολι τθσ νζασ 

αίτθςθσ και παραλαμβάνει, 
επιβεβαιϊνει και καταχωρεί τα 

ςχετικά ζγγραφα 

Υποχρζωςθ διλωςθσ αγοράσ, 
πϊλθςθσ, διακοπισ χριςθσ εντόσ 

15 θμερϊν 
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7. Τποχρεϊςεισ δικαιοφχων 

Οι δικαιοφχοι και τα υπόλοιπα μζλθ του νοικοκυριοφ: 

 Υποβάλλουν Διλωςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ κάκε ζτοσ. 

ΠΡΟΟΧΗ: θ υποβολι Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 

τθν υποβολι αίτθςθσ ςτο Κ.Ε.Α. Η ςυγκεκριμζνθ προχπόκεςθ δεν δφναται να παρακαμφκεί οφτε 

για τισ περιπτώςεισ αιτοφντων που δεν είναι υπόχρεοι υποβολισ Διλωςθσ Φορολογίασ 

Ειςοδιματοσ. 

 Συναινοφν ςτθ χριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ., κακϊσ και ςτο ςφνολο των 

διαςταυρϊςεων που πραγματοποιεί θ Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων όλων των 

μελϊν του νοικοκυριοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των φιλοξενοφμενων.  

 Συναινοφν ςτθ χρθςιμοποίθςθ των ςτοιχείων τουσ, αποκλειςτικά και μόνο, για το ςκοπό τθσ 

αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ.  

 Συναινοφν ςτθ διενζργεια κοινωνικισ ζρευνασ και ςε κατ’ οίκον επιςκζψεισ από αρμόδιουσ 

υπαλλιλουσ των Διμων για επιτόπια επαλικευςθ τθσ ςφνκεςθσ και των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του 

νοικοκυριοφ. 

ΠΡΟΟΧΗ: θ διενζργεια κοινωνικισ ζρευνασ ζχει αποκλειςτικά καταςταλτικό χαρακτιρα και μπορεί 

να λαμβάνει χώρα μόνο μετά τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ για τθν επιβεβαίωςθ των δθλωκζντων 

ςτοιχείων. Δεν υπάρχει δυνατότθτα διενζργειασ κοινωνικισ ζρευνασ, για ζλεγχο ςτοιχείων, πριν τθν 

οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ. 

 Οι κθδεμόνεσ των ανιλικων μελϊν του νοικοκυριοφ υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν τθν φοίτθςθ 

αυτϊν ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 

 Οι ενιλικεσ ζωσ 45 ετϊν που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςι τουσ ςτθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ υποχρεοφνται να εγγραφοφν ςτα ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ του Διμου τουσ ι ςτα 

παραρτιματα αυτϊν. 

Ειδικά οι δικαιοφχοι: 

 Υπό τθν επιφφλαξθ λόγων ανωτζρασ βίασ, εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία 

οποιαςδιποτε μεταβολισ του ειςοδιματοσ, των περιουςιακϊν ςτοιχείων, τθσ ςφνκεςθσ του 

νοικοκυριοφ ι του τόπου διαμονισ τουσ, υποβάλλουν υποχρεωτικά τροποποιθτικι αίτθςθ με τα 

επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία.  

ΠΡΟΟΧΗ: Ανωτζρα βία ςυνιςτά κάκε γεγονόσ εξαιρετικό και απρόβλεπτο, το οποίο είναι, είτε 

αντικειμενικό (π.χ ςειςμόσ), είτε υποκειμενικό (π.χ αςκζνεια) και το οποίο δεν κα μποροφςε να 

προλθφκεί. Σε κάκε περίπτωςθ, θ επίκλθςθ λόγων ανωτζρασ βίασ κα πρζπει να τεκμθριώνεται με 

κάκε πρόςφορο μζςο. 

 Υπό τθν επιφφλαξθ λόγων ανωτζρασ βίασ, επιςκζπτονται μια φορά το μινα, ςε προκακοριςμζνθ 

θμερομθνία, τα Κζντρα Κοινότθτασ που εξυπθρετοφν το Διμο διαμονισ τουσ. 
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 Εφόςον δφνανται να εργαςτοφν και είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Ανζργων του Ο.Α.Ε.Δ., 

υποχρεοφνται:  

- να ανανεϊνουν τθν κατάςταςθ ανεργίασ τουσ, ςφμφωνα με το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο του 

Ο.Α.Ε.Δ., 

- υπό τθν επιφφλαξθ λόγων ανωτζρασ βίασ, να επιςκζπτονται όποτε κλθκοφν, ςε 

προκακοριςμζνθ από τον Ο.Α.Ε.Δ. θμερομθνία, τα Κ.Ρ.Α.2 που εξυπθρετοφν το Διμο διαμονισ 

τουσ και να ςυνεργάηονται με τουσ εργαςιακοφσ ςυμβοφλουσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ, 

- να αποδζχονται κάκε προτεινόμενθ κατάλλθλθ κζςθ εργαςίασ όπωσ αυτι ορίηεται από το 

εκάςτοτε ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο του Ο.Α.Ε.Δ., ι τθ ςυμμετοχι ςε κάκε δράςθ προϊκθςθσ 

ςτθν εργαςία, όπωσ δράςεισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςυμβουλευτικισ και 

επιχειρθματικότθτασ. 

 Εφόςον εργάηονται οφείλουν να μθν παραιτοφνται εκοφςια και αναιτιολόγθτα από τθν εργαςία 

τουσ. 
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8. Χρόνοσ, τρόποσ και διάρκεια καταβολισ 

Θ ειςοδθματικι ενίςχυςθ καταβάλλεται μθνιαίωσ με πίςτωςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου, ο 

οποίοσ τθρείται υποχρεωτικά ςε πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα και ςυμμετζχει ςτο 

πρόγραμμα, εντόσ των πζντε (5) τελευταίων θμερολογιακϊν θμερϊν κάκε μινα.  

ΠΡΟΟΧΗ: Η ενίςχυςθ δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν ζχει δθλώςει ςτθν αίτθςθ για ζνταξθ ςτο Κ.Ε.Α. 

αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (ΙΒΑΝ) ςτον οποίο είναι δικαιοφχοσ ι ςυνδικαιοφχοσ.  

Σε περίπτωςθ που το ςυνολικό καταβαλλόμενο ποςό είναι ίςο με ι υπερβαίνει τα 100 Ευρϊ ανά μινα, 

ποςοςτό 50% δαπανάται αποκλειςτικά μζςω χριςθσ προπλθρωμζνθσ τραπεηικισ κάρτασ του δικαιοφχου, θ 

οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί χωρίσ κανζνα περιοριςμό για οποιαδιποτε αγορά, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν αγορϊν. Δεν υπάρχει δυνατότθτα ανάλθψθσ μετρθτϊν από τθν 

προπλθρωμζνθ τραπεηικι κάρτα. Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει θ δυνατότθτα ανάλθψθσ μετρθτϊν, μζςω 

τραπεηικοφ καταςτιματοσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που ο δικαιοφχοσ τθρεί λογαριαςμό ι/και μζςω 

χρεωςτικισ κάρτασ, από Αυτόματεσ Ταμειολογιςτικζσ Μθχανζσ (ΑΤΜ) των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Για τουσ 

ςκοποφσ του προγράμματοσ και μόνο, οι δικαιοφχοι δεν επιβαρφνονται με κόςτθ ςυναλλαγϊν από τθ 

χριςθ των ανωτζρω καρτϊν, με τθν εξαίρεςθ των ςυναλλαγϊν αναλιψεων μετρθτϊν από ΑΤΜ άλλθσ 

τράπεηασ, από εκείνθ ςτθν οποία τθρεί λογαριαςμό ο δικαιοφχοσ. 

Το δικαίωμα ςτθν καταβολι τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ ιςχφει από τθν 1θ θμζρα του επόμενου μινα 

από αυτόν κατά τον οποίο υποβλικθκε θ αίτθςθ, ανεξαρτιτωσ τθσ θμερομθνίασ ζγκριςισ τθσ. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για τισ αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν κατά το μινα Φεβρουάριο, το δικαίωμα ςτθν 

ειςοδθματικι ενίςχυςθ ιςχφει για το ςφνολο του μινα Μαρτίου. Ζτςι, ανεξάρτθτα από το αν θ αίτθςθ 

υποβλθκεί π.χ. ςτισ 5 ι ςτισ 25 Φεβρουαρίου, θ καταβολι του Κ.Ε.Α. κα αφορά το μινα Μάρτιο και κα 

πραγματοποιθκεί το τελευταίο πενκιμερο του Μαρτίου. 

Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ εγκρικεί ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ 1θσ θμζρασ του επόμενου μινα από 

αυτόν κατά τον οποίο υποβλικθκε, το ποςό καταβάλλεται ςτον δικαιοφχο αναδρομικά.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν θ αίτθςθ υποβλθκεί οριςτικά ςτα τζλθ του μινα (π.χ. Μαρτίου) και λόγω τεχνικοφ 

προβλιματοσ εγκρικεί μεταγενζςτερα, δθλαδι, ςτισ αρχζσ του επόμενου (Απρίλιο), το δικαίωμα ςτθν 

ειςοδθματικι ενίςχυςθ ιςχφει από τον επόμενο μινα εκείνου κατά τον οποίο υποβλικθκε οριςτικά και όχι 

εκείνου κατά τον οποίο εγκρίκθκε (δθλαδι από τον Απρίλιο και όχι από τον Μάιο). 

Το ελάχιςτο ποςό που καταβάλλεται είναι 10 Ευρϊ ανά μινα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν το εγκεκριμζνο ποςό τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ είναι π.χ. 6 Ευρϊ, το ποςό που κα 

καταβλθκεί είναι 10 Ευρϊ. 

Θ ειςοδθματικι ενίςχυςθ καταβάλλεται για δϊδεκα μινεσ από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ καταβολισ. 

Μετά τθν πάροδο του ανωτζρω διαςτιματοσ, ο δικαιοφχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επανυποβάλει αίτθςθ 

ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν θ καταβολι τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ ξεκινιςει τον μινα Μάρτιο (για τισ αιτιςεισ 

που κα εγκρικοφν το μινα Φεβρουάριο), και εφόςον δεν ςυντρζξουν ςτο μεταξφ λόγοι διακοπισ τθσ, θ 

καταβολι του Κ.Ε.Α. κα γίνει μζχρι και τον μινα Φεβρουάριο του επόμενου ζτουσ. Θ ωφελοφμενθ μονάδα 

κα πρζπει να ξαναυποβάλει αίτθςθ τον μινα Φεβρουάριο του επόμενου ζτουσ για να εξακολουκιςει να 

λαμβάνει τθν ειςοδθματικι ενίςχυςθ.
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9. Αναςτολι καταβολισ τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ 

Θ καταβολι τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ του Κ.Ε.Α. αναςτζλλεται: 

1. Σε περίπτωςθ που τα ανιλικα μζλθ του νοικοκυριοφ δεν φοιτοφν ι διακόπτουν τθν φοίτθςθ τουσ 

ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ παροχι επανακαταβάλλεται από τον 

επόμενο μινα από αυτόν κατά τον οποίο ξεκίνθςε θ φοίτθςθ, μετά τθν υποβολι νζασ αίτθςθσ. 

2. Σε περίπτωςθ που τα ενιλικα μζλθ του νοικοκυριοφ, ζωσ 45 ετϊν, τα οποία δεν ζχουν ολοκλθρϊςει 

τθ φοίτθςι τουσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, δεν εγγράφονται ςτα ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ 

του Διμου τουσ ι ςτα παραρτιματα αυτϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ παροχι επανακαταβάλλεται 

από τον επόμενο μινα από αυτόν κατά τον οποίο πραγματοποιικθκε θ εγγραφι, μετά τθν υποβολι 

νζασ αίτθςθσ. 
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10. Διακοπι καταβολισ τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ 

Θ καταβολι τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ του Κ.Ε.Α. διακόπτεται: 

1. Εάν περιζλκουν ςτο αρμόδιο όργανο του Διμου ζγγραφα ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει ότι θ 

καταβολι ζγινε χωρίσ να πλθροφνται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ. Τα ςτοιχεία διαβιβάηονται ςτθ 

Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και εφόςον διαπιςτωκεί ότι θ καταβολι ζγινε χωρίσ να 

πλθροφνται οι νόμιμεσ προχποκζςεισ εκδίδεται πράξθ διακοπισ τθσ καταβολισ.  

ΠΡΟΟΧΗ: Σε αυτι τθν περίπτωςθ, το νοικοκυριό δικαιοφται να επανυποβάλει αίτθςθ για το 

πρόγραμμα μετά τθν πάροδο ενόσ ζτουσ, από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πράξθσ διακοπισ και με 

τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν επιςτραφεί τα αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα. 

2. Εάν διαπιςτωκεί: 

α) μζςω των μθνιαίων διαςταυρϊςεων, ι  

β) μζςω τθσ διεξαγωγισ κοινωνικισ ζρευνασ, ι  

γ) μζςω τθσ επόμενθσ Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Ε1)  

αναντιςτοιχία ανάμεςα ςε όςα δθλϊκθκαν ςτθν αίτθςθ για το Κ.Ε.Α. και ςτθν τρζχουςα κατάςταςθ 

του νοικοκυριοφ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Σε αυτι τθν περίπτωςθ, το νοικοκυριό δικαιοφται να επανυποβάλει αίτθςθ για το 

πρόγραμμα μετά τθν πάροδο ενόσ ζτουσ, από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πράξθσ διακοπισ και με 

τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν επιςτραφεί τα αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα. 

3. Σε περίπτωςθ που δικαιοφχοσ, ο οποίοσ δφναται να εργαςτεί, δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ που 

αφοροφν ειδικά τουσ δικαιοφχουσ, και ςυγκεκριμζνα: 

 Τθ μθνιαία επίςκεψθ ςτα Κζντρα Κοινότθτασ. 

 Τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν ςτον ΟΑΕΔ. 

 Τθν υποχρζωςθ περί μθ εκοφςιασ και αναιτιολόγθτθσ παραίτθςθσ από τθν εργαςία τουσ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Σε αυτι τθν περίπτωςθ το νοικοκυριό ζχει δικαίωμα επανυποβολισ αίτθςθσ μετά τθν 

πάροδο ενόσ ζτουσ. 

4. Τον επόμενο μινα από εκείνον του κανάτου του δικαιοφχου. Σε περίπτωςθ που άλλο μζλοσ τθσ 

οικογζνειασ του κανόντοσ δφναται να καταςτεί δικαιοφχοσ, προβαίνει ςε τροποποιθτικι αίτθςθ. 

5. Τον επόμενο μινα εκείνου που ο δικαιοφχοσ μετακόμιςε ςτο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται θ 

καταβολι του Κ.Ε.Α., εάν θ απουςία του δικαιοφχου οφείλεται ςε λόγουσ νοςθλείασ ςε 

κεραπευτιρια του εξωτερικοφ, ανεξάρτθτα από τθ χρονικι διάρκεια αυτισ. 

6. Τον επόμενο μινα από εκείνον κατά τον οποίο ο δικαιοφχοσ ι άλλο μζλοσ του νοικοκυριοφ 

ανακάλεςε τθν αίτθςθ του.  
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