
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εισοδηματική ενίσχυση, τη διασύνδεση με υπηρεσίες 

κοινωνικής ένταξης και τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των 

δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη. 

Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρεις κατηγορίες κριτηρίων: εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής. 

Το εισόδημα του νοικοκυριού ή του ατόμου κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού, το οποίο ορίζεται: 200 ευρώ το μήνα για 

μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. 

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του ΚΕΠ Αλιάρτου – Θεσπιέων ή από τους 

αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. 

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

εφαρμογής του προγράμματος. 

Ο/H ενδιαφερόμενος/η απαιτείται να έχει μαζί του/της:  

α) Αστυνομική Ταυτότητα, 

β) ΑΦΜ, 

γ) ΑΜΚΑ, 

δ) Κάρτα ανεργίας (εφόσον υπάρχει), 

ε) Βεβαίωση σπουδών των παιδιών 

στ) το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, 

ζ) το Ε9 ή το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, 

η) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

θ) ΙΒΑΝ 

i) Αριθμός κινητού τηλεφώνου ή e-mail 

κ) Άδεια διαμονής (σε περίπτωση αλλοδαπών) και Αποδεικτικό στο οποίο να φαίνεται η χρηματοοικονομική και περιουσιακή 

τους κατάσταση στη χώρα προέλευσης τους. 

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, η υποβολή της γίνεται υποχρεωτικά μέσω του Κ.Ε.Π. Στην 

περίπτωση αυτή ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να καταθέσει υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού το ι) 

έντυπο συναίνεσης, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, που μπορεί να βρει είτε στο internet site του προγράμματος 

είτε στο Κέντρο Κοινότητας ή στο Κ.Ε.Π. Το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα 

μέλη. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά τα προσκομίζετε σε φωτοαντίγραφα. 

Πληροφορίες καθημερινά: 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Αλιάρτου – Κτίριο Ριζόμυλος 

Τ.Κ.: 32001 

Τηλ.: 22680 – 23.753 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.keaprogram.gr%2F&h=ATORny3gGPUfhhQWyyYxG1FaOeFnIwtBEs2h3Z4CqDdrZVspe3573H7iPY89SCcQx7KG8hogk4GOMDbW-F4SoEmbsbXI4DbSNx4FHDkGIxIxmPNlRAS1Zt7uN59FlU_kdFWvazH1ac6acxA&enc=AZMWPJ91pnPzJAOa_PEBGFBuYeIkeueejwZ82Ds0j74ggYYzTOaLKYkIZ91Yiagx6vz7FdSZn44zuGptdt-N3RLPHOs8qOry7vHybhBVBzYHy26PPi8oA6oAbniGL1D7gwYp5OqpaSBCn6wXl0skp2Eezry5hkgFcRYJtu5SNF2q7wF4dmGuM4wGwBkJvPMm3uhyE-Z4C5yiMLjo_0LygDKt&s=1

