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Με αφορμή την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης σας παρακαλώ 
να μελετήσετε τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες και να τις μοιραστείτε με κάθε ενδιαφερόμενο 
πολίτη: 
 
Α. Ποιος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης; 
Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του νοικοκυριού, από την στιγμή που ικανοποιούνται τα απαιτούμενα κριτήρια. 
 
Β. Που υποβάλλεται η αίτηση; 
Η αίτηση υποβάλλεται στα Κ.Ε.Π. (Θέρμης, Πλαγιαρίου, Βασιλικών) καθώς και στα γραφεία των 
διοικητικών υπηρεσιών στη Θέρμη, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά όπου έχουν οριστεί 
συγκεκριμένοι εργαζόμενοι για την εξυπηρέτηση του πολίτη . Οι μονογονεϊκές οικογένειες 
και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στα γραφεία των 
διοικητικών υπηρεσιών των Δήμων. 
 
Γ. Πώς υποβάλλεται η αίτηση; 
Προσκομίζοντας  (στον Δήμο ή στα ΚΕΠ) το έντυπο συναίνεσης, υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και το βιβλιάριο της τράπεζας 
όπου θα κατατεθεί το επίδομα. 
 
Ειδικές περιπτώσεις 

1. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού είναι διαφορετική από 
αυτή που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, 
απαιτείται:  

 για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, η προσκόμιση συμβολαίου και λογαριασμού ΔΕΚΟ,  
 για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου του ηλεκτρονικού 

μισθωτηρίου,  
 για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, η προσκόμιση ιδιωτικού 

συμφωνητικού παραχώρησης και λογαριασμού ΔΕΚΟ. 
 Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των 

υπηρεσιών από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή/και Υπνωτήριο ή βεβαίωση 
από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. 
 

2. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που 
εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η 
προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό 
γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ). 
 

3. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι 
εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η 
προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή 
αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο). Δεν υπάρχει, όμως,  η δυνατότητα 
προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις και στους 
τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού. 
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4. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, 
απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος 
ανανέωσης της. 

 
Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η διακοπή υπαγωγής στο 
πρόγραμμα, και η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
 
Δ. Πότε υποβάλλεται η αίτηση; 
 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://keaprogram.gr καθώς 
επίσης και στα ΚΕΠ του Δήμου Θέρμης και στα δημοτικά καταστήματα στη Θέρμη, τον Τρίλοφο και τα 
Βασιλικά. 
 
Στα Κ.Ε.Π. αλλά και στα δημοτικά καταστήματα θα εξυπηρετούνται για υποβολή αιτήσεων όλοι οι 
κάτοικοι ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. σύμφωνα με το παρακάτω ωράριο: 
 
Κ.Ε.Π. Θέρμης: Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 08:00 – 16:00 
Κ.Ε.Π. Πλαγιαρίου: Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 08:00 – 16:00 
Κ.Ε.Π. Βασιλικών: Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 08:00 – 15:00 
 
Τα δημοτικά καταστήματα Θέρμης, Τριλόφου και Βασιλικών: Δευτέρα ως Πέμπτη 08:00 – 14:00 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Tο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης που θα καταβληθεί το Μάρτιο, 
θα είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αίτησης. 
 
 
Ε. Κριτήρια 
 
1. Εισοδηματικά κριτήρια 
Το εισόδημα του νοικοκυριού, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:  

 
Σύνθεση Νοικοκυριού 

Εξαμηνιαίο 
Εισόδημα 

Καταθέσεις 

Ένα άτομο 1.200 € 4.800€ 
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα 
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα 
ανήλικο μέλος 

1.800 € 7.200€ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα 
και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή 
οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 

2.100 € 8.400€ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα 
μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή 
μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 

2.400 € 9.600€ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα 
και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία 
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 
τέσσερα ανήλικα μέλη 

2.700 € 10.800€ 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα 
ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα 
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 
πέντε ανήλικα μέλη 

3.000 € 12.000€ 
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2. Περιουσιακά κριτήρια  
 
α. Ακίνητη περιουσία: Η αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ για το ένα άτομο, πλέον 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο 
μέλος και με ανώτατη αξία έως 150.000 ευρώ. 
 
β. Κινητή περιουσία:  

1. 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 
μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ. 

2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού στις τράπεζες, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα όρια του Πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 
ευρώ. 

3.  
γ. Περιουσιακό τεκμήριο: 
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλες τις τράπεζες, όπως 
έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από 
τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:  
 Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * επιτόκιο καταθέσεων /100 

 
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, ή για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία ή  για 
οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. 
 
 3. Κριτήρια διαμονής 
      Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια. 
 

       
              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
        Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ 
 
 

 


