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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
     Ξεκινούν από 1/02 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα  « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»(ΚΕΑ), η πρώτη φάση του οποίου υλοποιήθηκε κατά την περίοδο  14.07.2016 έως 
31.12.2016 και αφορούσε 30 Δήμους της χώρας, οπου συμμετείχε και ο Δήμος μας. 
     Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και 
βασίζεται σε τρείς πυλώνες:  
   α) εισοδηματική ενίσχυση 
   β) διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ενταξης 
   γ) διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη  των 
δικαιούχων στην αγορά εργασίας. 
     Η εισοδηματική ενίσχυση υπολογίζεται αθροιστικά ως 200 ευρώ για τον αιτούντα,100ευρώ 
για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 50ευρώ το μήνα για κάθε ανήλικο. 
     Για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο πρόγραμμα, το εισόδημα του, τους εξι(6) τελευταίους 
μήνες δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για 1 άτομο 1200ευρώ ,για 2 άτομα 1800ευρώ ,2 
ενήλικα και 1 ανήλικο 2100ευρώ,2 ενήλικα και 2 ανήλικα 2400ευρώ 
     Η ΑΙΤΗΣΗ μπορεί να υποβληθεί απευθείας  από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης  www.Keaprogram.gr  με τους κωδικούς του Taxis Net ή μέσω των ΚΕΠ ή μέσω του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο Δημαρχείο, και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών 
θα διανέμονται αριθμοί με σειρά  προτεραιότητας με καθορισμένη ημερομηνία και ώρα .Οι 
ώρες εξυπηρέτησης θα είναι 8.00πμ με 14.00 καθημερινά. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η προσκόμιση της Κάρτας Ανεργίας και σε περίπτωση 
ανικανότητας προς εργασία, ιατρική γνωμάτευση ή γνωμάτευση από ΚΕΠΑ. 
     Οσοι δεν εχουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για το γνήσιο της υπογραφής του  πρέπει να 
απευθυνθούν στην Αστυνομία.  
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1) Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού . 
2) Εντυπο Ε1 Φορολογικής Δήλωσης ετους 2016(σε περίπτωση Φιλοξενίας )  
3) Εντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο και θεωρημένο από Δημόσια Αρχή( το γνήσιο 
υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας ακόμα και αυτά που φιλοξενούνται 
από την οικογένεια) 
4) ΙΒΑΝ Τραπέζης στο όνομα του αιτούντος( όσοι δεν έχουν λογαριασμό Τραπέζης στο όνομά 
τους,με το έντυπο συναίνεσης θα απευθύνονται στην Τράπεζα για άνοιγμα λογαριασμού. 
Για την υποβολή της αίτησης είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ το ΙΒΑΝ του λογαριασμού του αιτούντα. 
ΑΙΤΗΣΗ  πρέπει να κάνουν ξανά και οι παλαιοί δικαιούχοι. 
ΠΡΟΣΟΧΗ  Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων (σύνθεση οικογένειας ή αλλαγή κατοικίας) οι 
αιτήσεις υποβάλλονται  ΜΟΝΟ μέσω  Δήμου προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.    

http://www.keaprogram.gr/

