
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (Ν4389/2016)  είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα 
για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε 
νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Οι 3 ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Εισοδηματική ενίσχυση 

 
✓ Για το μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό: €200 ανά μήνα. 
✓ Για κάθε επιπλέον 
ενήλικο μέλος του 
νοικοκυριού: προσαύξηση 

κατά 100€ ανά μήνα. 
✓ Για κάθε ανήλικο μέλος 

του νοικοκυριού: 
προσαύξηση του εγγυημένου 
ποσού κατά 50€ ανά μήνα 
✓ Στη μονογονεϊκή 
οικογένεια για τις ανάγκες 

υπολογισμού του 
εγγυημένου ποσού το 
μεγαλύτερο σε ηλικία 
ανήλικο μέλος λογίζεται ως 
ενήλικας 
Σε νοικοκυριό με 

απροστάτευτο/α τέκνο/α, για 
τις ανάγκες υπολογισμού του 
εγγυημένου ποσού κάθε 
απροστάτευτο τέκνο 
λογίζεται ως ενήλικας. 

Συμπληρωματικές 

κοινωνικές υπηρεσίες 
✓ Δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη ανασφαλίστων. 

✓ Παραπομπή και ένταξη 
σε δομές και υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας και 
υποστήριξης. 

✓ Κοινωνικό τιμολόγιο 
παρόχων ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

✓ Κοινωνικό τιμολόγιο 
Δήμων και Δημοτικών 

Επιχειρήσεων. 
✓ Ένταξη σε προγράμματα 

που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Άπορους 

✓ Ένταξη σε προγράμματα 
και κοινωνικές δομές για 
την αντιμετώπιση της 
φτώχειας 

Υπηρεσίες 

ενεργοποίησης 

 
✓ Την κάλυψη 

προτεινόμενης θέσης 
εργασίας. 

✓ Τη συμμετοχή σε 
προγράμματα 
κοινωφελούς εργασίας. 

✓ Τη συμμετοχή σε 
προγράμματα 
κοινωφελούς εργασίας. 

✓ Τη συμμετοχή σε 

προγράμματα απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας. 

✓ Την ένταξη ή την 
επιστροφή στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και 
στα σχολεία δεύτερης 

ευκαιρίας. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Εισοδηματικά κριτήρια 

Το εισόδημα του 
νοικοκυριού, όπως 

υπολογίζεται για τους 
σκοπούς της ένταξης στο 

πρόγραμμα, τους έξι (6) 
τελευταίους μήνες πριν 
την υποβολή της αίτησης, 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
εξαπλάσιο του εγγυημένου 

ποσού για κάθε τύπο 

νοικοκυριού. 
Π.χ. Μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό 1.200€  

Νοικοκυριό αποτελούμενο 

από δύο ενήλικα και ένα 
ανήλικο μέλος ή 

μονογονεϊκή οικογένεια με 

δύο ανήλικα μέλη  2.100€ 

Περιουσιακά κριτήρια 
• Ακίνητη περιουσία: Η 
συνολική φορολογητέα αξία 
της ακίνητης περιουσίας του 
νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει στο σύνολο της το 
ποσό των 90.000 ευρώ για το 
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενη κατά 15.000 
ευρώ για κάθε πρόσθετο 

μέλος και έως 150.000 ευρώ. 
• Κινητή περιουσία: Η 
αντικειμενική δαπάνη των 
αυτοκινήτων ή δικύκλων, δεν 

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

• Το σύνολο των καταθέσεων 
του νοικοκυριού ή/και η 
τρέχουσα αξία μετοχών, 
ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα όρια για κάθε 
τύπο νοικοκυριού 

Κριτήρια διαμονής 
Τα νοικοκυριά διαμένουν 
νόμιμα και μόνιμα στην 
ελληνική επικράτεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΚΕΑ επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε το 
keaprogram.gr 

www.entaxis.me 


