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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ωρωπός, 30/01/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
 

Τι είναι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που 
διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.  
Το Κ.Ε.Α. θα εφαρμοστεί από 01 Φεβρουαρίου του 2017 σε όλους τους δήμους, κατά συνέπεια και 
στο δήμο Ωρωπού. 
 

Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα; 
Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, 
εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρεις κατηγορίες κριτηρίων: 
 

Α. Εισοδηματικά κριτήρια 
 

Tο εισόδημα του νοικοκυριού  κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού. 
Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως 

 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό  
 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο 

βασικό ποσό) 
 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό) 

 

Β. Περιουσιακά κριτήρια 
 

Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό:  
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει 
στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ 
για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη 
μονάδα έως 150.000 ευρώ. 
 

Κινητή περιουσία: 
α) Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης - Μικτής Χρήσης (αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) στην Ελλάδα 

ή/και στο εξωτερικό: 
Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης 
(Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν πρέπει να 
υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.  

β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό): 
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας 
ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την 
τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια 
του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού:  
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Πίνακας  Όρια καταθέσεων / μετοχών, ομολόγων κτλ. ανά σύνθεση νοικοκυριού 

Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/ 
μετοχών, ομολόγων κτλ. 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.800 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή 
μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 

7.200 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα 
ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο 
ανήλικα μέλη 

8.400 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο 
ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό 
νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 

9.600 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και 
ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα 
μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα 
μέλη 

10.800 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή 
δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή 
μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 

12.000 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες 
και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα 
μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη 

13.200 € 

Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο 
ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό 
νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 

14.400 € 

Ως ανώτατο όριο καταθέσεων ορίζεται το ποσό των 14.400 €, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του 
νοικοκυριού. 
γ) Περιουσιακό τεκμήριο: 
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον 
κατωτέρω μαθηματικό τύπο: 
Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο  
καταθετικό επιτόκιο /100 
Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η 
τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.  
Ως ανώτατο όριο τόκων από καταθέσεις ορίζεται το ποσό των 160 €, ανεξαρτήτως της σύνθεσης 
του νοικοκυριού 
δ) Περιουσιακά κριτήρια αποκλεισμού: 
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας 
εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:  

 εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας  
 δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,  
 δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,  
 δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό 

προσωπικό 
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Γ. Κριτήρια διαμονής 
 

Ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν 
νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Εάν έστω και μια κατηγορία κριτηρίων δεν πληρείται, τότε το νοικοκυριό δεν μπορεί να ενταχθεί 
στο πρόγραμμα. 
 

Εξαιρέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα 
 

Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εξαιρούνται από την ένταξη στο πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης 
του Κ.Ε.Α.: 
 Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων. 
 Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες 

κτλ), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του ν. 2716/99. 
 Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις. 
 Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα. 
 

Πώς και πού μπορώ να κάνω αίτηση για το (Κ.Ε.Α.); 
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την 
σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε 
περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη 
οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης 
εισοδήματος ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος της 
φιλοξενούσας μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού. 
Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά: 
1. είτε, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  

www.keaprogram.gr,  ο υπόχρεος με τους κωδικούς TAXISnet. 
 

 

2. είτε, μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Ωρωπού, μέσω των ΚΕΠ  του Δήμου Ωρωπού, 

πληροφορίες :  http://www.oropos.gov.gr/eksipiretisi-dimoti/kep.html 
 

 

3. είτε, μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Ωρωπού, στις παρακάτω  Υπηρεσίες του Δήμου  

Ωρωπού, από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες από 9 πμ – 1 μμ: 

 Κοινωνική Υπηρεσία, Δ/νση: Γ.Δροσίνη 15, ΤΚ 19015, Τηλ.: 22950 31307  

 Δήμος Ωρωπού, Δ/νση: Λ.Χαλκουτσίου 50, ΤΚ 19015, Τηλ.: 22953 20306 & 22953 20391 

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να 
υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση 
υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.  

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση 
αποκλειστικά στους Δήμους. 

 Σε περίπτωση που απαιτηθούν λοιπά δικαιολογητικά κατά την αίτησή σας σε Κ.Ε.Π., η 
τακτοποίηση και προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών γίνεται μόνο στο Δήμο 
κατοικίας που είναι ορισμένος στη φορολογική σας δήλωση. 

http://www.keaprogram.gr/
http://www.oropos.gov.gr/eksipiretisi-dimoti/kep.html
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Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, δηλαδή, συμπληρώνεται ένα έντυπο 
αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων 
των υποχρεωτικών πεδίων της. Επιπλέον, οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους και συγκεκριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμό 
κινητού τηλεφώνου. 
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα βασικά  στοιχεία που ζητούνται κατά τη διαδικασία της 
αίτησης: 

Ζητούμενα Βασικά Στοιχεία 
κατά την Αίτηση 

Σχόλια 

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 
ή Διαβατήριο 

Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής 
δήλωσης ή σύζυγος αυτού) 

ΑΜΚΑ 
Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής 
δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και όλα τα άλλα μέλη 
της ωφελούμενης μονάδας 

ΑΦΜ 

Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής 
δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και τα μέλη της 
ωφελούμενης μονάδας που έχουν υποχρέωση 
υποβολής φορολογικής δήλωσης 

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 

(Αντίγραφο IBN) 

Για τον κύριο αιτούντα (υπόχρεος υποβολής 
φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού). Ο κύριος 
αιτών (και μόνο αυτός) μπορεί να είναι δικαιούχος 
ή συνδικαιούχος του δηλωθέντος αριθμού 
τραπεζικού λογαριασμού. 

Έντυπο συναίνεσης ενηλίκων με 
γνήσιο της υπογραφής τους 

Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής 
δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και όλα τα άλλα 
ενήλικα μέλη της ωφελούμενης μονάδας & αν 
υπάρχουν τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη. 

Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας 
και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Αλληλογραφίας (e-mail). 

Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής 
δήλωσης ή σύζυγος αυτού)  

Οικονομικά στοιχεία 
 (Ε1, εκκαθαριστικό, 
εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ) 

Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής 
δήλωσης ή σύζυγος αυτού) 

 Εάν διαθέτετε κάρτα ανεργίας, 
την κάρτα ανεργίας θεωρημένη. 

Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής 
δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και όλα τα άλλα 
ενήλικα μέλη της ωφελούμενης μονάδας 
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Ποιες είναι οι παροχές του Κοινωνικού Εισόδηματος Αλληλεγγύης 
(Κ.Ε.Α.) 
Το πρόγραμμα συνδυάζει τρεις πυλώνες:  
 

Α. Εισοδηματική ενίσχυση:  
 

Η παροχή χρηματικής ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα 
υπολογίζεται μηνιαίως με τη διαφορά μεταξύ του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού και του 
εξαμηνιαίου εισοδήματος που δήλωσε, διαιρεμένα δια του έξι. 
 

 

Β. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης:  
 

Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, θα διασυνδέονται με άλλες 
κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης 
έκαστου προγράμματος.  
Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: 
 Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων. 
 Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης. 
 Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας. 
 Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας  

      προς τους Άπορους. 
 Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. 
 Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.  
 Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., επισκέπτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμένη 
ημερομηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους. 
 

Γ. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: 
 

 Οι δικαιούχοι, εφόσον δύνανται να εργαστούν και δεν εργάζονται, προωθούνται σε δράσεις που 
στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης 
και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

 Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας. 
 Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. 
 Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.  
 Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. 
 Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης 

ευκαιρίας. 

Χρήσιμες Ερωτήσεις & Απαντήσεις 
 

Ο φιλοξενούμενος μπορεί να κάνει αίτηση για το Κ.Ε.Α.; 
Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους αίτηση για το Κ.Ε.Α., ωστόσο αυτός/ή 
που σας φιλοξενεί οφείλει, αν υποβάλει αίτηση, να σας συμπεριλάβει υποχρεωτικά. 
 

Αν είμαι άστεγος μπορώ να κάνω αίτηση για το Κ.Ε.Α.; 
Ναι, εφόσον έχετε καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. 
 

Ποιο εισόδημα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση; 
Το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από κάθε πηγή (ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης) προ 
φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, που αποκτήθηκε από κάθε 
μέλος της ωφελούμενης μονάδας κατά τους 6 μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης για το 
Κ.Ε.Α. Εξαιρούνται: επίδομα αναδοχής και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που 
καταβάλλονται από το κράτος.  
Πώς λαμβάνεται η εισοδηματική ενίσχυση; 
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του 
δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και 
συμμετέχει στο πρόγραμμα, εντός των πέντε (5) τελευταίων ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα.  
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Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 Ευρώ ανά 
μήνα, ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας του 
δικαιούχου.  


	Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό: 

