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Έντυπο ςυναύνεςησ

Αναφϋρεται ςτο ϊτομο που ϋχει υποβϊλει αύτηςη ϋνταξησ ςτο
πρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ.
Ϋνα ϊτομο μϋλοσ του νοικοκυριού ϋωσ 18 ετών.
Τα ϊτομα που διαβιούν ςτο δρόμο ό ςε ακατϊλληλα καταλύματα
δύναται να εύναι δικαιούχοι του προγρϊμματοσ, με την
προώπόθεςη ότι ϋχουν καταγραφεύ από τισ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ
των Δόμων τησ πρώτησ φϊςησ ό κϊνουν χρόςη των υπηρεςιών
Ανοικτών Κϋντρων Ημϋρασ Αςτϋγων που λειτουργούν ςτουσ
Δόμουσ τησ πρώτησ φϊςησ. Οι ϊςτεγοι, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο
2 τησ ΚΥΑ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη καταβολόσ
προςτύμου λόγω μη τόρηςησ τησ προθεςμύασ για την υποβολό τησ
φορολογικόσ δόλωςησ E1.
Αναφϋρεται ςτο ςυνολικό ειςόδημα από κϊθε πηγό προϋλευςησ
που δηλώθηκε από το νοικοκυριό, προ φόρων, μετϊ την αφαύρεςη
των ειςφορών για κοινωνικό αςφϊλιςη, (ςυμπεριλαμβανομϋνου
του ςυνόλου των επιδομϊτων και ϊλλων ενιςχύςεων, καθώσ και
του ειςοδόματοσ που απαλλϊςςεται από το φόρο ό φορολογεύται
με ειδικό τρόπο), κατϊ τουσ ϋξι (6) μόνεσ πριν από την υποβολό
τησ αύτηςησ για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα ΚΕΑ. Από το δηλούμενο
ειςόδημα εξαιρούνται τα παρακϊτω: το επύδομα αναδοχόσ, το
επύδομα των απροςτϊτευτων τϋκνων, καθώσ και τα μη
ανταποδοτικϊ επιδόματα αναπηρύασ που καταβϊλλονται από το
κρϊτοσ.
Το πρόςωπο που υποβϊλλει την αύτηςη για λογαριαςμό του
νοικοκυριού, η οπούα ϋχει κριθεύ και πληρού τα κριτόρια ϋνταξησ
ςτο πρόγραμμα ΚΕΑ.
Το φυςικό πρόςωπο που υποβϊλλει την αύτηςη και τα μϋλη του
νοικοκυριού που περιλαμβϊνονται ςτην αύτηςη που πληρούν τισ
τυπικϋσ και ουςιαςτικϋσ προώποθϋςεισ για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα
και που ϋχουν εγκριθεύ για την παροχό τησ ειςοδηματικόσ
ενύςχυςησ του ΚΕΑ.
Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ ηλικύασ 18 ϋωσ 65 ετών που δεν ανόκουν ςε
μύα από τισ κατηγορύεσ που αναφϋρονται ςτουσ Μη δυνϊμενουσ
για εργαςύα δικαιούχουσ (βλ. παρακϊτω).
Το ποςό ςτο οπούο εγγυϊται το πρόγραμμα ότι θα ανϋρχεται το
ειςόδημα κϊθε νοικοκυριού, ανϊλογα με τον αριθμό και την ηλικύα
των μελών του, μετϊ την καταβολό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ
του ΚΕΑ.
Αναφϋρεται ςτο ειςόδημα που υπολογύζεται για την ωφελούμενη
μονϊδα που υποβϊλλει αύτηςη. Το ειςόδημα δεν περιλαμβϊνει: το
20% του καθαρού ειςοδόματοσ από μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ, από
υπηρεςύεσ που παρϋχονται με δελτύο παροχόσ υπηρεςιών ό
εργόςημο, καθώσ και το ποςό από πηγϋσ κατϊρτιςησ,
προγρϊμματα κοινωφελούσ εργαςύασ ό οποιοδόποτε ϊλλο
πρόγραμμα εργαςύασ.
Το ϋντυπο που βρύςκεται αναρτημϋνο ςτον διαδικτυακό ιςτότοπο
του προγρϊμματοσ και υπογρϊφεται (με θεωρημϋνο το γνόςιο τησ
υπογραφόσ) από όλα τα ενόλικα μϋλη του νοικοκυριού, πριν την
υποβολό τησ αύτηςησ ςτο Δόμο ό ςτο ΚΕΠ. Με την υπογραφό του
εντύπου ςυναύνεςησ τα ενόλικα μϋλη του νοικοκυριού (και τα
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Κοινωνικό ϋρευνα

Μη δυνϊμενοι για εργαςύα

Μηνιαύο ποςό
ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ

Μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ

Μονοπρόςωπο νοικοκυριό

Ομϊδα Διούκηςησ Έργου
Πολυπρόςωπο νοικοκυριό

Τπολογιςμόσ

Ειςοδόματοσ

φιλοξενούμενα μϋλη, αν υπϊρχουν) δηλώνουν ότι ςυναινούν ςτο
ςύνολο των διαςταυρώςεων που θα πραγματοποιηθούν για την
επιβεβαύωςη των ςτοιχεύων τουσ.
Κοινωνικό ϋρευνα εύναι η διαδικαςύα τησ διερεύνηςησ των
ςυνθηκών διαβύωςησ των ωφελούμενων μονϊδων, που
διενεργεύται από Κοινωνικό Λειτουργό και μπορεύ να περιλαμβϊνει
επιτόπιεσ επιςκϋψεισ, κατϊ περύπτωςη, και διεξϊγεται ςυνόθωσ
ςτο πλαύςιο τησ εκπόνηςησ ενόσ ςχεδύου δρϊςησ κοινωνικόσ
ϋνταξησ. Οι υπϊλληλοι του Δόμου θα πρϋπει να καταγρϊφουν ςτο
φϊκελο το λόγο για τον οπούο κρύθηκε αναγκαύα η κοινωνικό
ϋρευνα.
Οι δικαιούχοι που δεν μπορούν να εργαςτούν. Περιλαμβϊνονται
δικαιούχοι που ανόκουν ςτισ εξόσ κατηγορύεσ:
ΑμεΑ,
φοιτητϋσ
προγραμμϊτων
πλόρουσ
φούτηςησ,
μαθητευόμενοι των επαγγελματικών ςχολών, όςοι
ςυμμετϋχουν
ςε
επαγγελματικϊ
εκπαιδευτικϊ
προγρϊμματα χωρύσ εργαςιακό ςχϋςη,
όςοι υπηρετούν τη θητεύα τουσ ςτισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ.
Αναφϋρεται ςτο χρηματικό ποςό που λαμβϊνει κϊθε ωφελούμενη
μονϊδα ςε μηνιαύα βϊςη. Υπολογύζεται ωσ η διαφορϊ μεταξύ του
εξαμηνιαύου Εγγυημϋνου Ποςού και του εξαμηνιαύου Ειςοδόματοσ,
όπωσ αυτό υπολογύζεται για την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα,
διαιρούμενη δια ϋξι.
Στισ μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ, δηλαδό ςε εκεύνεσ ςτισ οπούεσ ϋνασ
μόνοσ γονϋασ (ϊγαμοσ, ςε χηρεύα ό διαζευγμϋνοσ) αςκεύ εν τοισ
πρϊγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότητα ό μετϊ από ςχετικό ανϊθεςη
τη γονικό μϋριμνα ενόσ ό περιςςότερων ανόλικων τϋκνων, για τισ
ανϊγκεσ υπολογιςμού του εγγυημϋνου ποςού το μεγαλύτερο ςε
ηλικύα ανόλικο μϋλοσ λογύζεται ωσ ενόλικασ.
Το νοικοκυριό που αποτελεύται από ϋνα ενόλικο ϊτομο που εύναι:
α) ϊγαμοσ/η, ςε χηρεύα ό διαζευγμϋνοσ/η ό ςε διϊςταςη, β)
κατοικεύ ό διαμϋνει ςε κατοικύα ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ό δωρεϊν
παραχωρημϋνη και γ) υποβϊλλει ατομικό φορολογικό δόλωςη και
δεν εμπύπτει ςτην κατηγορύα ενηλύκων ϋωσ 25 ετών που φοιτούν
ςε πανεπιςτημιακϋσ ςχολϋσ ό ςχολεύα ό ινςτιτούτα
επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ τησ ημεδαπόσ ό
αλλοδαπόσ.
Η Υπεύθυνη Ομϊδα για τη Διαχεύριςη και την καθημερινό διούκηςη
του ΚΕΑ υπαγόμενη ςτο Γενικό Γραμματϋα Πρόνοιασ.
Το νοικοκυριό που αποτελεύται από περιςςότερα του ενόσ ϊτομα
που διαμϋνουν κϊτω από την ύδια ςτϋγη. Μπορεύ να απαρτύζεται
από ϋνα ϊτομο με ϋνα ό περιςςότερα τϋκνα, ό από ϋγγαμο ζευγϊρι,
ό ζευγϊρι το οπούο ϋχει ςυνϊψει ςύμφωνο ςυμβύωςησ με ό χωρύσ
τϋκνα, καθώσ και από φιλοξενούμενα ϊτομα ό φιλοξενούμενη
οικογϋνεια, με την προώπόθεςη ότι η φιλοξενύα εύχε δηλωθεύ ςτην
τελευταύα φορολογικό δόλωςη. Υπογραμμύζεται ότι οι ενόλικοι
ϋωσ 25 ετών που φοιτούν ςε πανεπιςτημιακϋσ ςχολϋσ ό ςχολεύα ό
ινςτιτούτα επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ τησ
ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, μπορούν να ενταχθούν ςτο πρόγρμμα
αποκλειςτικϊ μϋςω τησ αύτηςησ των κηδεμόνων τουσ (ωσ μϋλη του
πολυπρόςωπου νοικοκυριού).
Σε περύπτωςη που ενόλικο μϋλοσ βρει εργαςύα (προςωρινό,
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ςε περύπτωςη που μϋλοσ
του
νοικοκυριού
βρει
εργαςύα

Υιλοξενούμενα Μϋλη του
Νοικοκυριού

Ωφελούμενη μονϊδα

περιςταςιακό ό μόνιμη) κατόπιν ϋνταξησ του νοικοκυριού ςτο
πρόγραμμα ΚΕΑ, δεν θα λαμβϊνονται υπόψη τα ακόλουθα
ειςοδόματα: α) το 100% του μιςθού από τη νϋα εργαςύα δεν θα
ςυνυπολογύζεται ςτον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ κατϊ τον
πρώτο μόνα, β) το 40% του μιςθού από τη νϋα εργαςύα δεν θα
ςυνυπολογύζεται κατϊ τουσ επόμενουσ 2 μόνεσ. Τα κριτόρια
ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα επανεξετϊζονται και η παροχό του ΚΕΑ
διακόπτεται, εϊν το ειςόδημα από τη νϋα εργαςύα ϋχει ωσ ςυνϋπεια
να υπερβαύνει το νοικοκυριό τα ςχετικϊ όρια. Η παραπϊνω
παρϊλειψη ςυνυπολογιςμού από τον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ
για το πρόγραμμα ΚΕΑ θα παρϋχεται μόνο μύα φορϊ κατϊ τη
διϊρκεια τησ πρώτησ φϊςησ επϋκταςησ του προγρϊμματοσ.
Αναφϋρεται ςτην ωφελούμενη μονϊδα που διαμϋνει δωρεϊν μαζύ
με ϊλλη ωφελούμενη μονϊδα. Τα φιλοξενούμενα μϋλη του
νοικοκυριού δεν διαμϋνουν ανεξϊρτητα ςε κατοικύα ιδιόκτητη,
ενοικιαζόμενη ό δωρεϊν παραχωρημϋνη. Η φιλοξενύα πρϋπει να
ϋχει δηλωθεύ ςτην τελευταύα εκκαθαριςμϋνη φορολογικό δόλωςη
(κωδ. 801-803). Τυχόν αλλαγό ςτη διαμονό που επόλθε μετϊ την
κατϊθεςη τησ τελευταύασ φορολογικόσ δόλωςησ δεν θα γύνεται
δεκτό ωσ απόδειξη αλλαγόσ τησ διαμονόσ του φιλοξενούμενου.
Όταν ϋνα νοικοκυριό περιλαμβϊνει φιλοξενούμενα μϋλη, αιτών
οφεύλει να υποβϊλει αύτηςη αποκλειςτικϊ και μόνο μϋςω των
δόμων ό των ΚΕΠ.
Αναφϋρεται ςε ϊτομα ό οικογϋνειεσ που διαμϋνουν κϊτω από την
ύδια ςτϋγη (ό τισ κατηγορύεσ αςτϋγων που περιγρϊφηκαν
ανωτϋρω) και πληρούν τα κριτόρια ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα
Κοινωνικού Ειςοδόματοσ Αλληλεγγύησ ωσ μονϊδα.
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1. Ειςαγωγό
1.1 Στόχοσ του Οδηγού Εφαρμογόσ
Ο Οδηγόσ Εφαρμογόσ (Οδηγόσ) καθορύζει τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ που ρυθμύζουν τη
διούκηςη και την εφαρμογό του Προγρϊμματοσ Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ, του οπούου ο
εκτελεςτικόσ φορϋασ εύναι το Υπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ
Αλληλεγγύησ (ΥΠΕΚΑΑ) μϋςω τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ και τησ
Ομϊδασ Διούκηςησ Ϋργου.
Ο Οδηγόσ θϋτει τα κριτόρια και τισ διαδικαςύεσ για τη λειτουργικό, διοικητικό και οικονομικό
διαχεύριςη του Προγρϊμματοσ Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ και θεςπύζει τουσ βαςικούσ
μηχανιςμούσ για το ςυντονιςμό των διαφόρων φορϋων που εμπλϋκονται ςτην εφαρμογό του.
Ο Οδηγόσ περιλαμβϊνει τα ακόλουθα:
 Θεςμικό Πλαύςιο
 Βαςικϋσ Διαδικαςύεσ Εφαρμογόσ
 Σφϊλμα, Απϊτη και Διαφθορϊ (ΣΑΔ)
 Εποπτεύα του Προγρϊμματοσ

1.2. Διαδικαςύεσ για την τροποπούηςη του Οδηγού Εφαρμογόσ
Ο Οδηγόσ μπορεύ να τροποποιεύται για να προςαρμοςτεύ ςτισ αλλαγϋσ των προώποθϋςεων ό των
ςυνθηκών του Προγρϊμματοσ που ενδϋχεται να επϋλθουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εφαρμογόσ του. Η
Ομϊδα Διούκηςησ Ϋργου, η οπούα υπϊγεται ςτο Γενικό Γραμματϋα Πρόνοιασ, θα επιφορτιςτεύ με τη
ςύνταξη των αλλαγών ςτο Εγχειρύδιο και μόλισ επιτευχθεύ ςυμφωνύα, ωσ προσ το νϋο κεύμενο, θα
υποβληθεύ η νϋα ϋκδοςη του Οδηγού ςτην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργαςύασ, Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ για να λϊβει ϋγγραφη ϋγκριςη.
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2. Περιγραφό
του
Αλληλεγγύησ

Προγρϊμματοσ

Κοινωνικό

Ειςόδημα

Οι ςτόχοι, το κόςτοσ και οι βαςικού οριςμού του Προγρϊμματοσ Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ
(ΚΕΑ) ορύζονται ςτην Κοινό Υπουργικό Απόφαςη που υπεγρϊφη από το Υπουργεύο Εργαςύασ,
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, το Υπουργεύο Εςωτερικών και το Υπουργεύο
Οικονομικών και δημοςιεύτηκε ςτην Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ (ΦΕΚ Β’ 2089/7-7-2016).

2.1 Στόχοσ
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ εύναι ϋνα προνοιακό πρόγραμμα για την
αντιμετώπιςη τησ φτώχειασ και του κοινωνικού αποκλειςμού και απευθύνεται ςε νοικοκυριϊ που
διαβιούν ςε ςυνθόκεσ ακραύασ φτώχειασ. Το πρόγραμμα βαςύζεται ςε τρεισ πυλώνεσ: α) την
ειςοδηματικό ενύςχυςη, β) τη διαςύνδεςη με υπηρεςύεσ κοινωνικόσ ϋνταξησ, και γ) τη διαςύνδεςη
με υπηρεςύεσ ενεργοπούηςησ που ςτοχεύουν ςτην ϋνταξη ό επανϋνταξη των δικαιούχων ςτην
αγορϊ εργαςύασ και ςτην κοινωνικό επανϋνταξη.

2.2 Οι πυλώνεσ του ΚΕΑ
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ ςτηρύζεται ςε τρεισ πυλώνεσ:
1. Ειςοδηματικό ενύςχυςη: Η παροχό χρηματικόσ ενύςχυςησ ςτο ωφελούμενο νοικοκυριό.
Το ποςό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ υπολογύζεται ωσ η διαφορϊ μεταξύ του Εγγυημϋνου
Ποςού ανϊλογα με τον αριθμό και την ηλικύα των μελών του νοικοκυριού και του
Ειςοδόματοσ του ωφελούμενου νοικοκυριού που υπολογύζεται για τουσ ςκοπούσ τησ
ϋνταξησ ςτο Πρόγραμμα (βλ. Ενότητα 4.3 για τον υπολογιςμό)
2. Τπηρεςύεσ Κοινωνικόσ Ένταξησ: Οι δικαιούχοι, κατϊ περύπτωςη και ανϊλογα με τισ
ανϊγκεσ τουσ, θα διαςυνδϋονται με ϊλλεσ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ. Οι παροχϋσ αυτϋσ δεν
ςυνυπολογύζονται ςτο ειςόδημα του ωφελούμενου νοικοκυριού. Οριςμϋνεσ από αυτϋσ τισ
υπηρεςύεσ περιλαμβϊνουν, ενδεικτικϊ, δωρεϊν ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη από το ΕΣΥ
(αν δεν δικαιούνται παροχϋσ υγεύασ για οποιοδόποτε λόγο από κϊποιο οργανιςμό
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ), ϋνταξη ςτο πρόγραμμα διανομόσ γευμϊτων του Ταμεύου
Ευρωπαώκόσ Βοόθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ), παροχό επιδότηςησ ενοικύου, παροχό
ςχολικών γευμϊτων, παραπομπό και ϋνταξη ςε κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ, ϋνταξη ςε
κοινωνικϋσ δομϋσ για την καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ, οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο
παρόχων ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευςησ, οικιακό
κοινωνικό τιμολόγιο Δόμων και Δημοτικών Επιχειρόςεων.
3. Τπηρεςύεσ ενεργοπούηςησ: Οι δικαιούχοι, εφόςον δύνανται να εργαςτούν και δεν
εργϊζονται, προωθούνται ςε δρϊςεισ που ςτοχεύουν ςτην ϋνταξη ό επανϋνταξό τουσ ςτην
αγορϊ εργαςύασ μϋςω υπηρεςιών απαςχόληςησ και μπορεύ να περιλαμβϊνουν, μεταξύ
ϊλλων:





Διευκόλυνςη ςτην εξεύρεςη ευκαιριών απαςχόληςησ.
Συμμετοχό ςε προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ.
Επιςτροφό ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα και ςτα ςχολεύα δεύτερησ ευκαιρύασ, ό/και
Συμμετοχό ςε προγρϊμματα απόκτηςησ επαγγελματικόσ εμπειρύασ.
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2.3 Πληθυςμόσ-Στόχοσ
Ο πληθυςμόσ-ςτόχοσ εύναι τα τα νοικοκυριϊ που διαβιούν ςε ςυνθόκεσ ακραύασ φτώχειασ
(ϊτομα ό οικογϋνειεσ) και οι ϊςτεγοι:
Α. Μονοπρόςωπο νοικοκυριό: το νοικοκυριό που αποτελεύται από ϋνα ενόλικο ϊτομο που εύναι:
α) ϊγαμοσ/η, ςε χηρεύα ό διαζευγμϋνοσ/η ό ςε διϊςταςη, β) κατοικεύ ό διαμϋνει ςε κατοικύα
ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ό δωρεϊν παραχωρημϋνη, γ) υποβϊλλει ατομικό φορολογικό δόλωςη και
δεν εμπύπτει ςτην κατηγορύα ενηλύκων ϋωσ 25 ετών που φοιτούν ςε πανεπιςτημιακϋσ ςχολϋσ ό
ςχολεύα ό ινςτιτούτα επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ.
Β. Πολυπρόςωπο νοικοκυριό: το νοικοκυριό που αποτελεύται από περιςςότερα του ενόσ ϊτομα
που διαμϋνουν κϊτω από την ύδια ςτϋγη, δηλαδό από ϋνα ϊτομο με ϋνα ό περιςςότερα τϋκνα, ό από
ϋγγαμο ζευγϊρι, ό ζευγϊρι το οπούο ϋχει ςυνϊψει ςύμφωνο ςυμβύωςησ με ό χωρύσ τϋκνα, καθώσ και
από φιλοξενούμενα ϊτομα ό φιλοξενούμενη οικογϋνεια, με την προώπόθεςη ότι η φιλοξενύα εύχε
δηλωθεύ ςτην τελευταύα φορολογικό δόλωςη.
Υπογραμμύζεται ότι οι ενόλικοι ϋωσ 25 ετών που φοιτούν ςε πανεπιςτημιακϋσ ςχολϋσ ό ςχολεύα ό
ινςτιτούτα επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, μπορεύ να
ενταχθούν ςτο πρόγρμμα αποκλειςτικϊ μϋςω τησ αύτηςησ των κηδεμόνων τουσ (ωσ μϋλη του
πολυπρόςωπου νοικοκυριού).
Γ. Άςτεγοι: τα ϊτομα που διαβιούν ςτο δρόμο ό ςε ακατϊλληλα καταλύματα μπορούν να
ενταχθούν ςτο πρόγραμμα, με την προώπόθεςη ότι ϋχουν καταγραφεύ από τισ κοινωνικϋσ
υπηρεςύεσ των Δόμων τησ πρώτησ φϊςησ ό κϊνουν χρόςη των υπηρεςιών Ανοικτών Κϋντρων
Ημϋρασ Αςτϋγων που λειτουργούν ςτουσ Δόμουσ τησ πρώτησ φϊςησ. Οι ϊςτεγοι, όπωσ ορύζονται
ςτο ϊρθρο 2 τησ ΚΥΑ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη καταβολόσ προςτύμου λόγω μη
τόρηςησ τησ προθεςμύασ για την υποβολό τησ φορολογικόσ δόλωςησ E1.

2.3.1

Εξαιρϋςεισ από την Τπαγωγό ςτο Πρόγραμμα

Οι ακόλουθεσ κατηγορύεσ προςώπων εξαιρούνται από την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα ειςοδηματικόσ
ενύςχυςησ του ΚΕΑ:
 Ϊτομα τα οπούα φιλοξενούνται ό περιθϊλπονται ςε Μονϊδεσ Κλειςτόσ Φροντύδασ ό ςε
Στϋγεσ Υποςτηριζόμενησ Διαβύωςησ ό ςε Κοινωνικούσ Ξενώνεσ Αςτϋγων
 Ϊτομα, τα οπούα φιλοξενούνται ςε Μονϊδεσ Ψυχοκοινωνικόσ Αποκατϊςταςησ (οικοτροφεύα,
ξενώνεσ κτλ), ό εύναι δικαιούχοι του προγρϊμματοσ Προςτατευμϋνων Διαμεριςμϊτων του
αρ. 9 του ν. 2716/99.
 Ϊτομα ό οικογϋνειεσ που εύναι δικαιούχοι του προγρϊμματοσ «Στϋγαςη και Επανϋνταξη» για
όςο διϊςτημα διαρκεύ η υλοπούηςη του προγρϊμματοσ.
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3. Θεςμικό Πλαύςιο Υλοπούηςησ
Αρμόδιο για την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ του Κοινωνικού Ειςοδόματοσ Αλληλεγγύησ εύναι το
Υπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ με τη ςυνδρομό και
ϊλλων φορϋων, υπουργεύων και ΟΤΑ.

3.1 Αρμοδιότητεσ τησ Ομϊδασ Διούκηςησ Ϋργου
Εντόσ του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, Διεύθυνςη
Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ, ϋχει ςυςταθεύ Ομϊδα Διούκηςησ Ϋργου (εφεξόσ ΟΔΕ), η
οπούα υπϊγεται ςτο Γενικό Γραμματϋα Πρόνοιασ του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ (ϊρθρο 235, παρ. 3 Ν. 4389/2016) και εύναι υπεύθυνη για
το ςχεδιαςμό, το ςυντονιςμό, την παρακολούθηςη και την αξιολόγηςη τησ εφαρμογόσ του
Προγρϊμματοσ Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ. Οι βαςικϋσ αρμοδιότητεσ τησ ΟΔΕ εύναι οι εξόσ:







Παρϋχει καθοδόγηςη και κατϊρτιςη ςτουσ φορεύσ υλοπούηςησ ςχετικϊ με τισ απαραύτητεσ
διοικητικϋσ
και
θεςμικϋσ
αλλαγϋσ
και
προςαρμογϋσ
που
απαιτούνται
ςυμπεριλαμβανομϋνων των δικαιολογητικών που γύνονται δεκτϊ, αλλαγών ςτη διαμονό,
ςτα περιουςιακϊ ςτοιχεύα και τη ςύνθεςη του νοικοκυριού.
Εκπονεύ εκθϋςεισ παρακολούθηςησ (ςτοιχεύα που τηρούνται από την ΗΔΙΚΑ του
Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ) και εκθϋςεισ
αξιολόγηςησ που αφορούν όχι μόνο τη ςυνολικό εφαρμογό του προγρϊμματοσ αλλϊ και
την εφαρμογό του προγρϊμματοσ ανϊ Δόμο και αρμόδια υπηρεςύα.
Αναπτύςεει τη ςτρατηγικό δημοςιότητασ και ενημϋρωςησ, και
Ϋχει πρόςβαςη ςτα ςτοιχεύα παρακολούθηςησ του προγρϊμματοσ, τα οπούα τηρούνται
από τη Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ.

3.2 Αρμοδιότητεσ τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ του
Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ
Η Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ, του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, αςκεύ τισ κϊτωθι αρμοδιότητεσ:






Συντονύζει όλα τα ςτϊδια του προγρϊμματοσ.
Εκδύδει πρϊξεισ ϋγκριςησ ςκοπιμότητασ για την καταβολό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ
ΚΕΑ, μετϊ τη διαβύβαςη από την ΗΔΙΚΑ των πινϊκων δικαιούχων.
Ϋχει την κυριότητα των ςτοιχεύων που τηρούνται ςτο Πληροφοριακό Σύςτημα τησ ΗΔΙΚΑ.
Εκδύδει εγκυκλύουσ και οδηγύεσ για όλα τα θϋματα που αφορούν την εφαρμογό του
προγρϊμματοσ.
Εποπτεύει, παρακολουθεύ και ελϋγχει το πρόγραμμα.

3.3 Αρμοδιότητεσ τησ Διεύθυνςησ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ και Υπηρεςιών του
Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ
Η Διεύθυνςη Οικονομικόσ Διαχεύριςησ και Υπηρεςιών αςκεύ τισ κϊτωθι αρμοδιότητεσ:



Παραλαμβϊνει από τη Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ, την πρϊξη
ϋγκριςησ ςκοπιμότητασ για την καταβολό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ ςτουσ δικαιούχουσ.
Εκδύδει και αποςτϋλλει την πρϊξη ϋγκριςησ πύςτωςησ, ςτην 24η Διεύθυνςη Λογαριαςμών
του Δημοςύου του Γενικού Λογιςτηρύου του Κρϊτουσ (Γ.Λ.Κ.). Η 24η Διεύθυνςη εκδύδει
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ειδικό εντολό προσ την Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ για χρϋωςη του λογαριαςμού του Δημοςύου
200 «Ελληνικό Δημόςιο – Συγκϋντρωςη Ειςπρϊξεων − Πληρωμών».
Εγγρϊφει τισ απαραύτητεσ δαπϊνεσ ςτον προώπολογιςμό του Υπουργεύου Εργαςύασ,
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ (ειδικό φορϋα Γενικόσ Γραμματεύασ
Πρόνοιασ 33-220, ΚΑΕ 2759 «Λοιπϋσ Ειςοδηματικϋσ Ενιςχύςεισ»). Για την καταβολό τησ
ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ, η ειδικό εντολό πληρωμόσ τησ περύπτωςησ (β) τησ παρούςησ
παραγρϊφου επϋχει θϋςη απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ.
Εμφανύζει τισ ςχετικϋσ πληρωμϋσ ςτη δημόςια ληψοδοςύα με την ϋκδοςη ςυμψηφιςτικών
χρηματικών ενταλμϊτων από την Υπηρεςύα Δημοςιονομικού Ελϋγχου ςτο Υπουργεύο
Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ επύ γραφεύου
ςυμψηφιςμών του Γ.Λ.Κ.

3.4 Αρμοδιότητεσ τησ ΗΔΙΚΑ του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και
Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ
Οι αρμόδιεσ υπηρεςύεσ τησ ΗΔΙΚΑ ϋχουν τισ κϊτωθι αρμοδιότητεσ:











Αναπτύςςουν και διαχειρύζονται το πληροφοριακό ςύςτημα του Κ.Ε.Α. και πιςτοποιούν
τουσ χρόςτεσ του πληροφοριακού ςυςτόματοσ.
Δημιουργούν τη βϊςη δεδομϋνων των δικαιούχων του προγρϊμματοσ, ςτην οπούα ϋχουν
διαβαθμιςμϋνη πρόςβαςη εξουςιοδοτημϋνοι υπϊλληλοι των Δόμων, υπϊλληλοι τησ
Διεύθυνςησ Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ και υπϊλληλοι τησ Ο.Δ.Ε. του
Κοινωνικού Ειςοδόματοσ Αλληλεγγύησ.
Διαςταυρώνουν ηλεκτρονικϊ τα δηλωθϋντα ςτοιχεύα με τισ διαθϋςιμεσ βϊςεισ δεδομϋνων,
όπωσ: τισ βϊςεισ δεδομϋνων τησ Γ.Γ.Π.Σ.- Γ.Γ.Δ.Ε., των πληροφοριακών ςυςτημϊτων του
Ο.Α.Ε.Δ., των αςφαλιςτικών ταμεύων και ϊλλων φορϋων ό Υπουργεύων.
Ελϋγχουν τα κριτόρια ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα και καταρτύζουν τουσ πύνακεσ δικαιούχων.
Προωθούν τουσ πύνακεσ δικαιούχων ςτην
Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Αντύληψησ και
Αλληλεγγύησ, το αργότερο μϋχρι την 10η ημερολογιακό ημϋρα εκϊςτου μόνα.
Ενημερώνουν τουσ αιτούντεσ, μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ διεύθυνςησ ό μϋςω γραπτού
μηνύματοσ ςτον αριθμό κινητού τηλεφώνου που ϋχουν δηλώςει, για την κατϊςταςη τησ
αύτηςόσ τουσ, μϋχρι και την οριςτικό απόφαςη ϋγκριςησ ό απόρριψησ, για την επικεύμενη
καταβολό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ και για οποιαδόποτε μεταβολό προκύπτει ςτα
ςτοιχεύα τησ αύτηςησ από τισ μηνιαύεσ ηλεκτρονικϋσ διαςταυρώςεισ.
Αποςτϋλλουν ςτουσ δικαιούχουσ, μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου, και ςτη Διεύθυνςη
Οικονομικόσ Διαχεύριςησ και Υπηρεςιών, τισ πρϊξεισ αναςτολόσ και διακοπόσ τησ
ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ.
Παρϋχουν τακτικό υποςτόριξη ςε δόμουσ και Κ.Ε.Π. (help desk με τηλεφωνικό γραμμό και
διαδικτυακό τόπο δημόςιασ ςυζότηςησ – forum - για την παροχό κατευθύνςεων, οδηγιών
και πληροφόρηςησ για το πρόγραμμα) και πολύτεσ.

3.5 Αρμοδιότητεσ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών Συςτημϊτων (ΓΓΠΣ)
και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Δημοςύων Εςόδων (ΓΓΔΕ)
Η Γενικό Γραμματεύα Πληροφοριακών Συςτημϊτων (ΓΓΠΣ) και η Γενικό Γραμματεύα Δημοςύων
Εςόδων (ΓΓΔΕ) εύναι υπεύθυνεσ για την παροχό πρόςβαςησ ςε δεδομϋνα που απαιτούνται από την
ΗΔΙΚΑ για την ηλεκτρονικό διαςταύρωςη των ςτοιχεύων, καθώσ και υποςτόριξησ ςτην ανϊπτυξη
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των διαδικαςιών του ΔΠΣ του προγρϊμματοσ που θα αναπτυχθούν για τισ ηλεκτρονικϋσ
διαςταυρώςεισ.

3.6 Αρμοδιότητεσ των Δόμων
Ο κϊθε Δόμοσ που θα εφαρμόςει το πρόγραμμα θα ϋχει τισ κϊτωθι αρμοδιότητεσ, κυρύωσ μϋςω των
Υπηρεςιών Πρόνοιασ και των Κϋντρων Κοινότητασ:





















Ορύζουν πρόςωπο-αναφορϊσ (ςημεύου επαφόσ) για το πρόγραμμα.
Ορύζουν το προςωπικό που εργϊζεται για την εφαρμογό του προγρϊμματοσ και τουσ
εξουςιοδοτημϋνουσ υπαλλόλουσ που ϋχουν διαβαθμιςμϋνη πρόςβαςη ςτο Πληροφοριακό
Σύςτημα του προγρϊμματοσ.
Εφαρμόζουν τη ςτρατηγικό δημοςιότητασ και ενημϋρωςησ του πληθυςμού, με ιδιαύτερη
ϋμφαςη ςτισ ιδιαύτερα ευϊλωτεσ ομϊδεσ, πχ ϊςτεγοι.
Υποςτηρύζουν τισ ιδιαύτερα ευϊλωτεσ ομϊδεσ και ιδύωσ ςτουσ αςτϋγουσ, κατϊ τη
διαδικαςύα υποβολόσ τησ αύτηςησ (παροχό βοόθειασ για την υποβολό δόλωςησ φορολογύασ
ειςοδόματοσ Ε1, τη ςυγκϋντρωςη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τη ςυμπλόρωςη
τησ αύτηςησ,για την ϋκδοςη χρεωςτικόσ κϊρτασ κτλ).
Παραλαμβϊνουν, επεξεργϊζονται και καταχωρούν τισ αιτόςεισ ςτο ΔΠΣ του προγρϊμματοσ.
Ελϋγχουν τα προςκομιζόμενα δικαιολογητικϊ.
Παρϋχουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του προγρϊμματοσ.
Παρακολουθούν την εφαρμογό του προγρϊμματοσ ςε τοπικό επύπεδο.
Διενενεργούν, όπου κρύνεται απαραύτητο, τισ απαιτούμενεσ κατ’ ούκον επιςκϋψεισ για
επιβεβαύωςη τησ ςύνθεςησ του νοικοκυριού και του βιοτικού επιπϋδου.
Ενημερώνουν τουσ δικαιούχουσ ςχετικϊ με τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν από τη
ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα.
Διαςυνδϋουν τουσ δικαιούχουσ με τισ υπηρεςύεσ κοινωνικόσ ϋνταξησ και παροχϋσ.
Συνεργϊζονται ςτενϊ με την Ομϊδα Διούκηςησ Ϋργου του προγρϊμματοσ «Κοινωνικό
Ειςόδημα Αλληλεγγύησ» για την αποτελεςματικό εφαρμογό του προγρϊμματοσ.
Προωθούν τη διαδικαςύα κοινωνικόσ ϋνταξησ, ενημερώνοντασ τουσ επιλεγϋντεσ
δικαιούχουσ για τη δυνατότητα πρόςβαςησ ςε ϊλλεσ παροχϋσ προνούασ, εφόςον πληρούν
τισ νόμιμεσ προώποθϋςεισ, και ςε ςυμπληρωματικϋσ υπηρεςύεσ.
Προωθούν την ενςωμϊτωςη ςτην εργαςιακό επανϋνταξη ενημερώνοντασ τουσ δικαιούχουσ
που δύνανται να εργαςτούν ςχετικϊ με τη δυνατότητα εγγραφόσ ςτα κατϊ τόπουσ
γραφεύα του ΟΑΕΔ και αποδοχόσ οποιαςδόποτε κατϊρτιςησ, πρακτικόσ ϊςκηςησ ό θϋςησ
εργαςύασ, η οπούα ενδϋχεται να προκύψει, καθώσ και διευκόλυνςη τησ διαςύνδεςησ του
δικαιούχου με το αρμόδιο γραφεύο του ΟΑΕΔ.
Τηρούν ξεχωριςτό φϊκελο για κϊθε ωφελούμενη μονϊδα. Ο φϊκελοσ περιϋχει τα
δικαιολογητικϊ και τα ςυμπληρωματικϊ ςτοιχεύα που προβλϋπονται ςτον Οδηγό, τα οπούα
ϋχουν προςκομιςτεύ από τον αιτούντα, καθώσ και ςτοιχεύα ςχετικϊ με την κοινωνικό
ϋρευνα, το ςχϋδιο τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ και (επαν)ϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ καθώσ
και τισ ενϋργειεσ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ ό προγραμματιςτεύ.
Ενημερώνουν τουσ αιτούντεσ ςε περύπτωςη που απαιτεύται η προςκόμιςη επιπλϋον
δικαιολογητικών, προκειμϋνου να ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα τησ ϋνταξησ ό μη ςτο
πρόγραμμα.
Ενημϋρωςη των αιτούντων ςχετικϊ με την πορεύα τησ αύτηςόσ τουσ και κϊθε ϊλλο θϋμα
ςχετικό με τη ςυμμετοχό τουσ ςτο πρόγραμμα
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Προαιρετικϊ και χωρύσ να ςυνιςτϊ υποχρϋωςη: Σε περύπτωςη που οι δικαιούχοι το
επιθυμούν, μπορούν να παρϋχουν εθελοντικό υπηρεςύα ςύμφωνα με τισ ικανότητεσ και
δεξιότητϋσ τουσ και τισ ανϊγκεσ των κοινωνικών θεςμών και προγραμμϊτων του κϊθε
Δόμου ό Κϋντρου Πρόνοιασ.

3.7 Αρμοδιότητεσ των Κϋντρων Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών (ΚΕΠ)
Τα Κϋντρα Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών (ΚΕΠ) ϋχουν τισ εξόσ αρμοδιότητεσ:



Εφαρμόζουν την ςτρατηγικό δημοςιότητασ και ενημϋρωςησ του πληθυςμού, ςε
ςυνεργαςύα με τουσ Δόμουσ και
Παραλαμβϊνουν τισ αιτόςεισ και τισ καταχωρούν ςτο ΔΠΣ του προγρϊμματοσ ςτισ
περιπτώςεισ που δεν απαιτούνται δικαιολογητικϊ.

3.8 Αρμοδιότητεσ του Οργανιςμού Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Οι αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Οργανιςμού Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ϋχουν τισ εξόσ
αρμοδιότητεσ:





Ενημερώνουν για τα διαθϋςιμα προγρϊμματα κατϊρτιςησ, απόκτηςησ επαγγελματικόσ
εμπειρύασ και εργαςύασ μϋςω των εργαςιακών ςυμβούλων του ΟΑΕΔ.
Υλοποιούν, διαχειρύζονται και ςυντονύζουν τα προγρϊμματα ενεργοπούηςησ τησ αγορϊσ
εργαςύασ προςαρμοςμϋνα ςτισ ανϊγκεσ των δικαιούχων του ΚΕΑ.
Παρακολουθούν την πορεύα ϋνταξησ των δικαιούχων ςε προγρϊμματα ενεργοπούηςησ και
παρϊλληλα ενημερώνουν τισ πληροφορύεσ του πληροφοριακού ςυςτόματοσ του ΟΑΕΔ, το
οπούο θα ςυνδεθεύ με το ςύςτημα πληροφοριών του ΚΕΑ, και
Ενημερώνουν το πληροφοριακό ςύςτημα του ΟΑΕΔ, το οπούο εύναι ςυνδεδεμϋνο με το
πληροφοριακό ςύςτημα του ΚΕΑ, για τισ περιπτώςεισ εκεύνεσ κατϊ τισ οπούεσ οι δικαιούχοι
που δύνανται να εργαςτούν δεν ςυμμετϋχουν ςτα μϋτρα ενεργοπούηςησ ό αρνούνται να
απαςχοληθούν ςε κατϊλληλη θϋςη που προτεύνεται από τον ΟΑΕΔ ό αρνούνται να
ςυνεργαςτούν με τουσ εργαςιακούσ ςυμβούλουσ του ΟΑΕΔ.

3.9 Αρμοδιότητεσ Εθνικού Ινςτιτούτου Εργαςύασ και Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΕΙΕΑΔ)
Το Εθνικό Ινςτιτούτο Εργαςύασ και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) εύναι αρμόδιο για την
υποςτόριξη τησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ για το Πρόγραμμα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των κϊτωθι
αρμοδιοτότων:



Υποςτόριξη τησ ςτρατηγικόσ παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ και τησ εφαρμογόσ τησ ςε
ςχϋςη με το Πρόγραμμα, καθώσ και υποςτόριξη τησ εξαγωγόσ γενικών ςυμπεραςμϊτων
από την αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ.
Διαχεύριςη των δαπανών που διατύθενται για την διοικητικό υποςτόριξη του ΚΕΑ.

3.10 Αρμοδιότητεσ του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ
(ΕΚΔΔΑ)
Το Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ του Υπουργεύου Εςωτερικών εύναι
αρμόδιο για τον ςχεδιαςμό και υλοπούηςη προγραμμϊτων επιμόρφωςησ για τα ςτελϋχη των
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αρμοδύων, για την υλοπούηςη του ΚΕΑ, οργϊνων και υπηρεςιών, ςε ςυνεργαςύα με τουσ Δόμουσ και
την Ομϊδα Διούκηςησ Ϋργου υπό την Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ.

3.11 Αρμοδιότητεσ του Γενικού Γραμματϋα Πρόνοιασ
Ο Γενικόσ Γραμματϋασ Πρόνοιασ, του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και
Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ εύναι αρμόδιοσ για την ϋκδοςη των πρϊξεων ϋγκριςησ, απόρριψησ,
αναςτολόσ και διακοπόσ καταβολόσ τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ του Κ.Ε.Α..
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4. Βαςικϋσ Διαδικαςύεσ Εφαρμογόσ
Η παρούςα ενότητα ςυνοψύζει τη λειτουργύα των βαςικών διεργαςιών εφαρμογόσ για την παροχό
του προγρϊμματοσ Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ καθώσ και τισ αρμοδιότητεσ των φορϋων
υλοπούηςησ.

4.1 Επικοινωνύα και Δημοςιότητα
Οι δραςτηριότητεσ επικοινωνύασ και δημοςιότητασ εύναι κρύςιμεσ για τη διϊδοςη πληροφοριών ςχετικϊ με
το πρόγραμμα και την ενθϊρρυνςη τησ ςυμμετοχόσ ςτο πρόγραμμα από ϊτομα και νοικοκυριϊ που
πιςτεύουν ότι ενδϋχεται να πληρούν τα κριτόρια ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα. Οι εκςτρατεύεσ επικοινωνύασ και
δημοςιότητασ πρϋπει επύςησ να εύναι προςαρμοςμϋνεσ ώςτε να διαςφαλύζεται ότι θα φθϊνουν ςτισ πιο
ευϊλωτεσ και απομονωμϋνεσ ομϊδεσ πληθυςμού και τουσ νεόπτωχουσ που ενδϋχεται να μην βρύςκονται ςε
επαφό με τισ υπηρεςύεσ πρόνοιασ των δόμων.
Σε ποιουσ απευθύνονται: ςε πολύτεσ και ΟΤΑ
Τι αφορούν: τουσ ςτόχουσ και τη λειτουργύα του προγρϊμματοσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των κριτηρύων
ενταξησ ςτο πρόγραμμα, των ομϊδων-ςτόχων και των ςυνυποχρεώςεων των δικαιούχων
Αρμοδιότητα: Ομϊδα Διούκηςησ Ϋργου, Δόμοι ςε ςυνεργαςύα με τοπικούσ φορεύσ και ΚΕΠ.

Αρμοδιότητεσ τησ Ομάδασ Διοίκηςησ Έργου
Η Ομϊδα Διούκηςησ Ϋργου θα εύναι αρμόδια για την ανϊπτυξη τησ επικοινωνιακόσ ςτρατηγικόσ και
τισ ςχετικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για το υλικό που χρειϊζεται για να μεταφερθούν τα κύρια
μηνύματα του προγρϊμματοσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςτόχων, των κριτηρύων ϋνταξησ, των
ομϊδων-ςτόχων, των παροχών και ςυνυποχρεώςεων και τησ πληροφόρηςησ για το πού θα
υπϊρχει διαθϋςιμη καθοδόγηςη. Η Ομϊδα Διούκηςησ Ϋργου θα εύναι αρμόδια για το ςυντονιςμό
των προςπαθειών τησ δημόςιασ προςϋγγιςησ με τοπικούσ εταύρουσ (δόμουσ, ΜΚΟ κλπ) ςτο
πλαύςιο τησ υλοπούηςησ, προωθώντασ ςτουσ δόμουσ και ςτα ΚΕΠ τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ και
την ελϊχιςτη πληροφόρηςη/περιεχόμενο που πρϋπει να περιλαμβϊνεται ςε όλα τα υλικϊ
επικοινωνύασ που θα διανϋμονται ςτουσ πολύτεσ. Θα εύναι επύςησ αρμόδια για να τηρεύ
ενημερωμϋνο το διαδικτυακό ιςτότοπο του προγρϊμματοσ (www.keaprogram.gr –
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ δημοςύευςησ βαςικών προθεςμιών ςε ςχϋςη με το πρόγραμμα. Οι
βαςικϋσ προθεςμύεσ θα δημοςιεύονται ςτο διαδικτυακό ιςτότοπο του προγρϊμματοσ.

Αρμοδιότητεσ των Δήμων και των ΚΕΠ
Οι Δόμοι, μϋςω των υπηρεςιών Πρόνοιασ και των Κϋντρων Κοινότητασ, θα εύναι αρμόδιοι
για την παροχό πληροφοριών ςτουσ πολύτεσ ςχετικϊ με το πρόγραμμα KEA,
διαςφαλύζοντασ επαρκό προςϋγγιςη μϋςω εντατικών ενημερωτικών εκςτρατειών, καθώσ
και για την παροχό βοόθειασ ςτουσ πολύτεσ ςε όλα τα θϋματα που ςχετύζονται με το
πρόγραμμα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ διαδικαςύασ υποβολόσ τησ αύτηςησ. Θα πρϋπει να
διαθϋτουν τον κατϊλληλο εξοπλιςμό και εκπαιδευμϋνο προςωπικό, το οπούο θα εύναι ςτη διϊθεςη
των πολιτών για να απαντϊ ςε ερωτόςεισ ςχετικϊ με το πρόγραμμα και να τουσ παρϋχει
υποςτόριξη κατϊ τη διαδικαςύα υποβολόσ τησ αύτηςησ. Οι πολύτεσ θα ϋχουν την επιλογό να
υποβϊλλουν την αύτηςη για το πρόγραμμα ΚΕΑ εύτε μϋςω των υπηρεςιών Πρόνοιασ των Δόμων ό
των ΚΕΠ, εύτε απευθεύασ ηλεκτρονικϊ. Επύςησ, θα πρϋπει να επιλϋξουν το προςωπικό που θα
εργαςτεύ ςτα πλαύςια τησ προςϋγγιςησ.
Για παρϊδειγμα, αναμϋνεται ότι οι δόμοι θα αναρτόςουν ςε εμφανϋσ ςημεύο ανακούνωςη, ςτην
οπούα θα απαριθμούνται ευκρινώσ οι κανόνεσ του προγρϊμματοσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των
κριτηρύων ϋνταξησ), τα βαςικϊ ϋγγραφα και οι πληροφορύεσ που απαιτούνται για την υποβολό τησ
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αύτηςησ (πληροφορύεσ ειςοδόματοσ, ΑΦΜ, Αριθμόσ IBAN), η περύοδοσ και οι προθεςμύεσ υποβολόσ
τησ αύτηςησ και η προώπόθεςη για όλουσ τουσ δικαιούχουσ να αναφϋρουν κϊθε μεταβολό ςτην
κατϊςταςό τουσ εντόσ 15 ημερολογιακών ημερών από τότε που επόλθε η αλλαγό.

4.2 Αύτηςη
Η διαδικαςύα υποβολόσ τησ αύτηςησ καταγρϊφει τισ αρχικϋσ πληροφορύεσ των δυνητικϊ ωφελούμενων
από το πρόγραμμα. Επομϋνωσ, εύναι καύριασ ςημαςύασ όλοι όςοι εμπλϋκονται ςτη διαδικαςύα αυτό να
γνωρύζουν πολύ καλϊ όχι μόνο τη διαδικαςύα αλλϊ επύςησ και τον τύπο και τη μορφό τησ πληροφόρηςησ
που ζητεύται ςτην αύτηςη.
Πού υποβϊλλεται η αύτηςη: ςτουσ δόμουσ, ςτα ΚΕΠ ό απευθεύασ από τον αιτούντα
Ποιοσ θα πρϋπει να υποβϊλει την αύτηςη: ο υπόχρεοσ υποβολόσ φορολογικόσ δόλωςησ ό ο/η ςύζυγοσ του
υπόχρεου υποβολόσ φορολογικόσ δόλωςησ
Ποιοσ θα πρϋπει να υπογρϊψει το ϋντυπο ςυναύνεςησ: όλα τα ενόλικα μϋλη του νοικοκυριού,
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των φιλοξενουμϋνων μελών
Μονϊδα που υποβϊλλει την αύτηςη: το νοικοκυριό: όλα τα ϊτομα που διαμϋνουν κϊτω από την ύδια ςτϋγη
Περύοδοσ υποβολόσ αιτόςεων: από 14 Ιουλύου 2016 ϋωσ 30 Νοεμβρύου 2016
Ποιοι δεν περιλαμβϊνονται: οι ϊςτεγοι που διαβιούν ςε κϋντρα περύθαλψησ, ϊτομα που φιλοξενούνται ςε
μονϊδεσ ψυχοκοινωνικόσ μϋριμνασ ό ςε προςτατευμϋνα διαμερύςματα (ϊρθρο 9 Ν. 2716/99), ϊτομα ό
οικογϋνειεσ που εύναι δικαιούχοι του προγρϊμματοσ «Στϋγαςη και Επανϋνταξη» για όςο χρονικό διϊςτημα
διαρκεύ.

Υποβολό τησ Αύτηςησ
Οι δυνητικϊ δικαιούχοι μπορούν να υποβϊλλουν αύτηςη για το πρόγραμμα μϋςω των
υπηρεςιών Πρόνοιασ των δόμων ό μϋςω των ΚΕΠ ό από τον ηλεκτρονικό υπολογιςτό τουσ
χρηςιμοποιώντασ την αύτηςη που διατύθεται ηλεκτρονικϊ ςτην ιςτοςελύδα
www.keaprogram.gr . Κατϊ την πρώτη φϊςη υλοπούηςησ του ΚΕΑ (Ιούλιοσ 2016-Δεκϋμβριοσ 2016)
θα ιςχύςει κλειςτό προθεςμύα για τη διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων. Τα ϊτομα θα μπορούν να
υποβϊλλουν αύτηςη μόνο μϋχρι την 30η Νοεμβρύου 2016. Μόλισ το πρόγραμμα επεκταθεύ ςε εθνικό
επύπεδο, η προθεςμύα για τη διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων θα εύναι ανοιχτό και τα ϊτομα θα εύναι
ςε θϋςη να υποβϊλλουν την αύτηςη καθ’ όλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ.
Η μονϊδα που υποβϊλλει την αύτηςη εύναι το νοικοκυριό, τουτϋςτιν, ςυμπληρώνεται ϋνα
ϋντυπο αύτηςησ από όλα τα ϊτομα που διαβιούν κϊτω από την ύδια ςτϋγη.
Η αύτηςη υποβϊλλεται από τον υπόχρεο υποβολόσ φορολογικόσ δόλωςησ ό τον/την
ςύζυγο του υπόχρεου υποβολόσ φορολογικόσ δόλωςησ του νοικοκυριού. Σε περύπτωςη που
το νοικοκυριό απαρτύζεται και από φιλοξενούμενα ϊτομα ό φιλοξενούμενη οικογϋνεια, η αύτηςη
υποβϊλλεται αποκλειςτικϊ από τον υπόχρεο υποβολόσ φορολογικόσ δόλωςησ ό τον/την ςύζυγο
του υπόχρεου υποβολόσ φορολογικόσ δόλωςησ τησ φιλοξενούςασ μονϊδασ, για όλα τα μϋλη του
νοικοκυριού και αποκλειςτικϊ μόνο μϋςω των Δόμων ό των ΚΕΠ.
α) Τποβολό τησ αύτηςησ ηλεκτρονικϊ (χωρύσ βοόθεια):
Ο αιτών υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ την αύτηςη μϋςω του διαδικτυακού ιςτότοπου του προγρϊμματοσ
ΚΕΑ, χρηςιμοποιώντασ τουσ προςωπικούσ κωδικούσ πρόςβαςησ, οι οπούοι χρηςιμοποιούνται ςτη
φορολογικό δόλωςη του νοικοκυριού, τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών Συςτημϊτων. Η
ειςαγωγό των κωδικών πρόςβαςησ επϋχει θϋςη δόλωςησ ςυναύνεςησ διαςταύρωςησ των
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ςτοιχεύων όλων των μελών του νοικοκυριού που περιλαμβϊνονται ςτη φορολογικό δόλωςη του
νοικοκυριού.
Ο αιτών ςυμπληρώνει υποχρεωτικϊ ςτα αντύςτοιχα πεδύα τησ αύτηςησ τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (Α.Μ.Κ.Α.). Όςα ςτοιχεύα εύναι
διαθϋςιμα από τισ ηλεκτρονικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων εμφανύζονται προςυμπληρωμϋνα ςτα
αντύςτοιχα πεδύα τησ αύτηςησ και ο αιτών ςυμπληρώνει αυτϊ που τυχόν λεύπουν.
Μετϊ τη ςυμπλόρωςη τησ αύτηςησ και ςε περύπτωςη που δεν προκύπτει αναντιςτοιχύα μεταξύ των
δηλωθϋντων ςτοιχεύων και του αποτελϋςματοσ των διαςταυρώςεων, ο αιτών δύναται να
υποβϊλλει οριςτικϊ την αύτηςη.
Σε περύπτωςη που προκύπτει αναντιςτοιχύα μεταξύ των δηλωθϋντων ςτοιχεύων και του
αποτελϋςματοσ των διαςταυρώςεων, η αύτηςη παραμϋνει ςε εκκρεμότητα, ςημαύνεται αυτομϊτωσ
«προσ ϋλεγχο» και ο αιτών υποχρεούται να προςκομύςει αποκλειςτικϊ ςτο Δόμο διαμονόσ του τα
απαιτούμενα δικαιολογητικϊ (όχι ςτα ΚΕΠ). Τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ που απαιτούνται
αναγρϊφονται ςτην ηλεκτρονικό πλατφόρμα τησ αύτηςησ. Σε αυτό την περύπτωςη, δεν παρϋχεται
η επιλογό οριςτικόσ υποβολόσ τησ αύτηςησ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ.
β) Τποβολό αύτηςησ μϋςω των Δόμων ό των ΚΕΠ
Ο αιτών προςκομύζει ςτον εξουςιοδοτημϋνο υπϊλληλο των Δόμων ό των ΚΕΠ υπογεγραμμϋνο το
ϋντυπο ςυναύνεςησ που βρύςκεται αναρτημϋνο ςτον διαδικτυακό ιςτότοπο του προγρϊμματοσ, με
το οπούο ςυναινεύ ςτο ςύνολο των διαςταυρώςεων που θα πραγματοποιηθούν για την
επιβεβαύωςη των ςτοιχεύων όλων των μελών του νοικοκυριού. Οι υπογραφϋσ ςτο ϋντυπο
ςυναύνεςησ πρϋπει να ϋχουν θεωρηθεύ για το γνόςιο τησ υπογραφόσ.
Σε περύπτωςη που το νοικοκυριό περιλαμβϊνει και φιλοξενούμενουσ ό ϊλλα ενόλικα μϋλη που
υποβϊλλουν φορολογικό δόλωςη ξεχωριςτϊ από τον κύριο αιτούντα (π.χ. ζευγϊρια που ϋχουν
παντρευτεύ πρόςφατα και που δεν ζούςαν μαζύ κατϊ το διϊςτημα τησ τελευταύασ φορολογικόσ
δόλωςησ) η αύτηςη δεν μπορεύ να υποβληθεύ ηλεκτρονικϊ αλλϊ πρϋπει να ςυμπληρωθεύ
αποκλειςτικϊ ςτουσ δόμουσ ό ςτα ΚΕΠ ςυνοδευόμενη από το ϋντυπο τησ ςυναύνεςησ, που
βρύςκεται αναρτημϋνο ςτο διαδικτυακό ιςτότοπο του προγρϊμματοσ (ό να αναζητηθεύ ςτουσ
δόμουσ ό τα ΚΕΠ). Το ϋντυπο ςυναύνεςησ υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ από όλα τα ενόλικα,
φιλοξενούμενα και μη, μϋλη και ςτα αντύςτοιχα πεδύα ςυμπληρώνονται υποχρεωτικϊ ο Αριθμόσ
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμόσ Μητρώου Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (ΑΜΚΑ), ενώ οι
υπογραφϋσ πρϋπει να ϋχουν θεωρηθεύ για το γνόςιο τησ υπογραφόσ. Το ϋντυπο τησ ςυναύνεςησ
υπογρϊφεται κατϊ το πρώτο ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ υποβολόσ τησ αύτηςησ, με την οπούα οι
αιτούντεσ παρϋχουν τη ςυγκατϊθεςό τουσ ςτην ΗΔΙΚΑ να διαςταυρώςει τα ςτοιχεύα όλων των
μελών του νοικοκυριού, ςυμπεριλαμβανομϋνων των φορολογικών ςτοιχεύων.
Κατϊ την υποβολό τησ αύτηςησ ςτουσ δόμουσ ό ςτα ΚΕΠ η ηλεκτρονικό πλατφόρμα τησ
αύτηςησ ϋχει προςυμπληρωθεύ βϊςει διαςυνδϋςεων με ϊλλεσ ηλεκτρονικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων Ο
εξουςιοδοτημϋνοσ υπϊλληλοσ του Δόμου ό του ΚΕΠ εκτυπώνει την αύτηςη. Ο αιτών ελϋγχει τα
ςτοιχεύα που ϋχουν προςυμπληρωθεύ και τροποποιεύ τα ςτοιχεύα όπου απαιτεύται και
ςυμπληρώνει αυτϊ που τυχόν λεύπουν. Μετϊ τισ αλλαγϋσ, ο εξουςιοδοτημϋνοσ υπϊλληλοσ ειςϊγει
τισ αλλαγϋσ που αναγρϊφονται ςτην ηλεκτρονικό πλατφόρμα και την εκτυπώνει.
Στη ςυνϋχεια, ο αιτών, με την υπογραφό ςτο ϋντυπο τησ αύτηςησ, δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το
περιεχόμενο τησ αύτηςησ. Ϋνα αντύγραφο φυλϊςςεται ςτο αρχεύο από τον εξουςιοδοτημϋνο
υπϊλληλο και ϋνα παραλαμβϊνεται από τον αιτούντα. Κατϊ την υπογραφό τησ αύτηςησ, τα ϊτομα
επιτρϋπουν τη χρόςη τησ βϊςησ δεδομϋνων τησ ΓΓΔΕ για την ταυτοπούηςη όλων των μελών του
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νοικοκυριού, ςυμπεριλαμβανομϋνων των φιλοξενούμενων μελών, καθώσ και του αντύςτοιχου
ειςοδόματόσ τουσ.
Μετϊ την υποβολό τησ αύτηςησ, ο αιτών μπορεύ να τροποποιόςει ό να ενημερώςει την αύτηςη ςε
περύπτωςη λϊθουσ ςτη ςυμπλόρωςη ό αλλαγών ςε ςτοιχεύα που υποβλόθηκαν. Στισ περιπτώςεισ
αυτϋσ, η αύτηςη βρύςκεται ςε εκκρεμότητα, ςημαύνεται αυτομϊτωσ «προσ ϋλεγχο» και ο αιτών
πρϋπει να προςκομύςει ςτο Δόμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ.
Οι εξουςιοδοτημϋνοι υπϊλληλοι του Δόμου ελϋγχουν τα δικαιολογητικϊ και βεβαιώνουν την
αποδοχό ό τη μη αποδοχό των δηλωθϋντων ςτην αύτηςη, επιλϋγοντασ το αντύςτοιχο πεδύο τησ
αύτηςησ. Εν ςυνεχεύα, υποβϊλλουν οριςτικϊ την αύτηςη και τηρούν φυςικό αρχεύο των
δικαιολογητικών κϊθε νοικοκυριού. Υποβϊλλουν την αύτηςη ςτο Υπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ μϋςω του πληροφοριακού ςυςτόματοσ τησ ΗΔΙΚΑ που
εύναι διαθϋςιμο διαδικτυακϊ.
Μετϊ τη ςυμπλόρωςη, η τελικό ηλεκτρονικό αύτηςη εκτυπώνεται ςε δύο αντύτυπα, τα
οπούα υπογρϊφονται από τον αιτούντα. Ένα αντύγραφο φυλϊςςεται ςτο αρχεύο από τον
εξουςιοδοτημϋνο υπϊλληλο και ϋνα παραλαμβϊνεται από τον αιτούντα.

Επεξεργαςύα τησ αύτηςησ
Η επιλογό των δικαιούχων γύνεται με βϊςη: α) τα δηλωθϋντα από τον αιτούντα ςτοιχεύα, β) τισ
ηλεκτρονικϋσ διαςταυρώςεισ ωσ προσ αυτϊ, γ) τα προςκομιζόμενα δικαιολογητικϊ, όπου αυτϊ
απαιτούνται.
Σε περύπτωςη που μετϊ την οριςτικό υποβολό και επεξεργαςύα τησ αύτηςησ υπϊρχει ταύτιςη των
δηλωθϋντων ςτοιχεύων με αυτϊ που προκύπτουν από τισ διαςταυρώςεισ, η αύτηςη γύνεται δεκτό
και ςημαύνεται αυτομϊτωσ «εγκριθεύςα».
Σε περύπτωςη που μετϊ την οριςτικό υποβολό και επεξεργαςύα τησ αύτηςησ προκύπτει
αναντιςτοιχύα μεταξύ των δηλωθϋντων ςτοιχεύων και του αποτελϋςματοσ των διαςταυρώςεων, η
αύτηςη ςημαύνεται αυτομϊτωσ «απορριφθεύςα». Οι λόγοι τησ απόρριψησ αναγρϊφονται ςτο
ϋντυπο ό την ηλεκτρονικό πλατφόρμα, ανϊλογα με τον τρόπο υποβολόσ.
Τα ωσ ϊνω ϋντυπα ϋγκριςησ και απόρριψησ, φϋρουν την ηλεκτρονικό υπογραφό του Γενικού
Γραμματϋα Πρόνοιασ, του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ
Αλληλεγγύησ και αποτελούν εκτελεςτϋσ διοικητικϋσ πρϊξεισ.
Σε όλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ, οι δικαιούχοι ενημερώνονται, μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ
πλατφόρμασ του προγρϊμματοσ, ό μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ό γραπτού μηνύματοσ ςτον
αριθμό κινητού τηλεφώνου που ϋχουν δηλώςει, ςχετικϊ με το ποςό και την ημερομηνύα καταβολόσ
του ποςού τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ, καθώσ και για οποιαδόποτε μεταβολό προκύπτει από τισ
μηνιαύεσ διαςταυρώςεισ.
Ο αιτών, εφόςον αμφιςβητεύ την πρϊξη απόρριψησ που εκδόθηκε ςε βϊροσ του, δύναται να
υποβϊλει εκ νϋου αύτηςη τον επόμενο μόνα από αυτόν κατϊ τον οπούο εξεδόθη η ςχετικό πρϊξη.
Ο ακόλουθοσ πύνακασ ςυνοψύζει τα ςτοιχεύα πουζητούνται κατϊ τη διαδικαςύα τησ αύτηςησ και τα
βαςικϊ κριτόρια ϋνταξησ που πρϋπει να πληρούν οι αιτούντεσ:
Πύνακασ 1 τοιχεύα για την Αύτηςη και Βαςικϊ Κριτόρια Ένταξησ
τοιχεύα και Κριτόρια Ένταξησ
Εύδοσ τοιχεύων
χόλια
και Κριτηρύων
ΑΜΚΑ

Ταυτοπούηςη

Για
τον
αιτούντα
(υπόχρεοσ
υποβολόσ
φορολογικόσ δόλωςησ ό ςύζυγοσ αυτού) και όλα
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τα ϊλλα μϋλη τησ ωφελούμενησ μονϊδασ
ΑΦΜ

Ταυτοπούηςη

Για
τον
αιτούντα
(υπόχρεοσ
υποβολόσ
φορολογικόσ δόλωςησ ό ςύζυγοσ αυτού) και τα
μϋλη τησ ωφελούμενησ μονϊδασ που ϋχουν
υποχρϋωςη υποβολόσ φορολογικόσ δόλωςησ

Αριθμόσ τραπεζικού λογαριαςμού

Ταυτοπούηςη

Για τον κύριο αιτούντα (υπόχρεοσ υποβολόσ
φορολογικόσ δόλωςησ ό ςύζυγοσ αυτού) και τα
μϋλη τησ ωφελούμενησ μονϊδασ που τηρούν
τραπεζικό λογαριαςμό

Διαμονό

Ταυτοπούηςη

Για όλουσ, αιτούντα και μϋλη τησ ωφελούμενησ
μονϊδασ

Ειςόδημα, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των παροχών

Στόχευςη

Για
τον
αιτούντα
(υπόχρεοσ
υποβολόσ
φορολογικόσ δόλωςησ ό ςύζυγοσ αυτού) και όλα
τα λοιπϊ μϋλη τησ ωφελούμενησ μονϊδασ

Ακύνητη
περιουςύα,
κινητό
περιουςύα και χρηματοοικονομικϊ
περιουςιακϊ ςτοιχεύα

Στόχευςη

Για τον αιτούντα και όλα τα λοιπϊ μϋλη τησ
ωφελούμενησ μονϊδασ

Η αύτηςη μπορεύ να αποθηκευτεύ ςε πρόχειρη μορφό ςε περύπτωςη που δεν ϋχει
ςυμπληρωθεύ πλόρωσ. Τα ϊτομα θα ϋχουν πρόςβαςη ςτην αύτηςη που ϋχουν αποθηκεύςει ςε
πρόχειρη μορφό και θα μπορούν να την ενημερώνουν χρηςιμοποιώντασ τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (ΑΜΚΑ) ό μϋςω των
υπαλλόλων των Δόμων ό των ΚΕΠ. Το τελευταύο ςτιγμιότυπο οθόνησ τησ αύτηςησ θα παρϋχει
ενημϋρωςη ςτουσ αιτούντεσ ςχετικϊ με τα επόμενα βόματα, ςυμπεριλαμβανομϋνου και του Δόμου,
όπου θα πρϋπει να προςκομύςουν αντύγραφα όλων τα απαραύτητων δικαιολογητικών. Τϋλοσ, οι
αιτούντεσ ϋχουν τη δυνατότητα να δηλώςουν τον τρόπο με τον οπούο επιθυμούν να ειδοποιηθούν
ςχετικϊ με τα επόμενα ςτϊδια τησ διαδικαςύασ, δηλαδό μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ό
γραπτού μηνύματοσ ό με ϊλλεσ μορφϋσ επικοινωνύασ. Κατϊ την υποβολό μεταβολών ςτισ αιτόςεισ
θα ιςχύουν οι ύδιεσ διαδικαςύεσ που περιγρϊφονται ανωτϋρω για την υποβολό των αιτόςεων.

Συμπλόρωςη τησ αύτηςησ ηλεκτρονικϊ
την ιςτοςελύδα τησ αύτηςησ www.keaprogram.gr παρϋχονται λεπτομερώσ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με το πρόγραμμα, τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται για τη ςυμπλόρωςη τησ
αύτηςησ καθώσ και τα δικαιώματα και οι υποχρεώςεισ των δικαιούχων. Για παρϊδειγμα,
ορύζεται ςαφώσ η υποχρϋωςη ςχετικϊ με το γεγονόσ ότι οι δικαιούχοι θα πρϋπει να αναφϋρουν
τυχόν μεταβολϋσ που επϋρχονται ςτην κατϊςταςό τουσ (από πλευρϊσ απαςχόληςησ, ειςοδόματοσ,
περιουςιακών ςτοιχεύων ό ςύνθεςησ του νοικοκυριού) οποτεδόποτε. Καθορύζεται επύςησ ότι τα
ϊτομα μπορεύ να επιλεγούν για επιβεβαύωςη ςτοιχεύων (με προςκόμιςη επιπλϋον δικαιολογητικών
ςτο Δόμο) ό για κατ’ ούκον επιςκϋψεισ.
Ενότητα με τα Βαςικϊ Δεδομϋνα. Η πρώτη ενότητα του εντύπου τησ αύτηςησ περιλαμβϊνει τα
ελϊχιςτα απαραύτητα ςτοιχεύα που απαιτούνται για την υποβολό τησ αύτηςησ για το πρόγραμμα
Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ, τα οπούα εύναι:
i)

ο Αριθμόσ Μητρώου Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (ΑΜΚΑ) του αιτούντα και όλων των μελών
τησ ωφελούμενησ μονϊδασ,
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ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

οι Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (για ϊτομα με υποχρϋωςη υποβολόσ
φορολογικόσ δόλωςησ),
οι αριθμού του τραπεζικού λογαριαςμού (για όλα τα ϊτομα που διαθϋτουν τραπεζικό
λογαριαςμό),
η διαμονό ςε ϋναν από τουσ 30 δόμουσ,
ημερομηνύα γϋννηςησ του κϊθε μϋλουσ του νοικοκυριού,
η οικογενειακό κατϊςταςη του κϊθε μϋλουσ του νοικοκυριού,
τη ςχϋςη του κϊθε μϋλουσ του νοικοκυριού με τον αιτούντα.

Σο πληροφοριακό ςύςτημα τησ ΗΔΙΚΑ θα επαληθεύει αυτόματα τα ςτοιχεύα ταυτότητασ
μϋςω διαςταυρώςουν με την ΓΓΔΕ. Οι αριθμόσ μητρώου κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, τα ονόματα και
ο αριθμόσ φορολογικού μητρώου όλων των ατόμων θα επαληθεύονται αυτόματα. Σε περύπτωςη
αναντιςτοιχύασ ςτα ςτοιχεύα, η εφαρμογό δεν θα επιτρϋπει ςτο ϊτομο να προχωρόςει ςτη
ςυμπλόρωςη τησ αύτηςησ, η οπούα θα αποθηκεύεται ςε πρόχειρη μορφό. Τα ϊτομα θα πρϋπει να
υποβϊλουν τα δικαιολογητικϊ που θα ζητηθούν ςτουσ δόμουσ και να ολοκληρώςουν τη διαδικαςύα
εκεύ. Μετϊ τη ςυμπλόρωςη των ςτοιχεύων του αιτούντοσ, το ϊτομο καλεύται να ςυμπληρώςει τα
ύδια ςτοιχεύα ςχετικϊ με τον/την ςύζυγο και όλα τα μϋλη του νοικοκυριού.
Ειςόδημα που χρηςιμοποιείται για τον Καθοριςμό τησ Ένταξησ ςτο ΚΕΑ
Τα ςτοιχεύα του ειςοδόματοσ του αιτούντοσ και τησ ωφελούμενησ μονϊδασ του εύναι από τισ
κρύςιμεσ πληροφορύεσ που καθορύζουν την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδημα
Αλληλεγγύησ. Μόνο οι ωφελούμενεσ μονϊδεσ με ειςοδόματα και περιουςύα κϊτω από τα όρια που
θϋτει το πρόγραμμα θα εύναι επιλϋξιμεσ (βλ. ενότητα Καθοριςμόσ Ϋνταξησ ςτο ΚΕΑ).
Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των ςτοιχεύων του Ειςοδόματοσ

Εύδοσ
ειςοδόματοσ







Ειςόδημα που
εξαιρεύται



Περύοδοσ
αναφορϊσ για
τον Υπολογιςμό
του Ειςοδόματοσ



Ακαθϊριςτο (προ φόρων και μετϊ την αφαύρεςη των ειςφορών για κοινωνικό
αςφϊλιςη)
Όλεσ οι πηγϋσ ειςοδόματοσ: ειςόδημα από εργαςύα, γεωργικό ειςόδημα, ειςόδημα
από μιςθώματα, ειςόδημα από κοινωνικϋσ παροχϋσ
Ειςόδημα από τα μη ανταποδοτικϊ επιδόματα αναπηρύασ
Ειςόδημα από επύδομα αναδοχόσ
Ειςόδημα από το επύδομα των απροςτϊτευτων τϋκνων
Το 20% του καθαρού ειςοδόματοσ από μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων υπηρεςιών που παρϋχονται με δελτύο παροχόσ υπηρεςιών
ό εργόςημο, καθώσ και του ποςού από πηγϋσ κατϊρτιςησ, προγρϊμματα
κοινωφελούσ εργαςύασ ό οποιοδόποτε ϊλλο πρόγραμμα εργαςύασ
Σε περύπτωςη που κϊποιο μϋλοσ τησ ωφελούμενησ μονϊδασ βρει εργαςύα
(προςωρινό, περιςταςιακό ό μόνιμη) δεν θα λαμβϊνονται υπόψη τα ακόλουθα
ειςοδόματα: α) το 100% του μιςθού από τη νϋα εργαςύα δεν θα ςυνυπολογύζεται
ςτον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ κατϊ τον πρώτο μόνα, β) το 40% του μιςθού
από τη νϋα εργαςύα δεν θα ςυνυπολογύζεται κατϊ τουσ επόμενουσ 2 μόνεσ. Η
παραπϊνω παρϊλειψη ςυνυπολογιςμού από τον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ για
το πρόγραμμα ΚΕΑ θα παρϋχεται μόνο μύα φορϊ κατϊ τη διϊρκεια τησ πρώτησ
φϊςησ τησ επϋκταςησ του προγρϊμματοσ.
Ϋξι μόνεσ πριν από τον μόνα υποβολόσ των αιτόςεων
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Θα ζητηθεύ από ϊτομα η παροχό ςτοιχεύων ςχετικϊ με το ειςόδημϊ τουσ κατϊ τουσ 6 μόνεσ
πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ. Ο τελευταύοσ μόνασ πριν την υποβολό τησ
αύτηςησ ορύζεται ωσ ο ϋκτοσ (6οσ) μόνασ. Τα ςτοιχεύα ζητούνται ςε μορφό που μπορεύ να ςυγκριθεύ
με τα ςτοιχεύα που περιϋχονται ςτισ φορολογικϋσ δηλώςεισ, ϋτςι ώςτε το ςύςτημα να εύναι ςε θϋςη
να εκτελϋςει κϊποιουσ βαςικούσ ελϋγχουσ ςυμφωνύασ χρηςιμοποιώντασ τα φορολογικϊ ςτοιχεύα.
Εκτόσ από το ειςόδημα, ο ϋλεγχοσ θα περιλαμβϊνει τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα του αιτούντοσ
και των λοιπών μελών τησ ωφελούμενησ μονϊδασ. Οι υποψόφιοι θα κληθούν να παρϊςχουν
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ακόλουθα περιουςιακϊ ςτοιχεύα: ακύνητη περιουςύα, οχόματα και
χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα1.
Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των ςτοιχεύων που αφορούν τα Περιουςιακϊ Στοιχεύα
Εύδοσ Περιουςιακού Στοιχεύου
Πηγό

Ακύνητη περιουςύα, οχόματα, χρηματοοικονομικϊ
περιουςιακϊ ςτοιχεύα
E1 και ENΦIA

Σα περιουςιακϊ ςτοιχεύα θα ςυγκριθούν με τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτισ
δηλώςεισ Ε1 και ςτο εκκαθαριςτικό του ΕΝΥΙΑ και τηρούνται ςτισ βϊςεισ δεδομϋνων τησ
ΓΓΔΕ. Θα ζητηθεύ από τα ϊτομα να ςυμπληρώςουν τα διϊφορα πεδύα που αντανακλούν τα
δεδομϋνα που περιλαμβϊνονται ςτισ δηλώςεισ Ε1 και ςτο εκκαθαριςτικό του ENΦIA και να
παρϊςχουν πληροφορύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτισ δηλώςεισ Ε1 και ςτο εκκαθαριςτικό του
ENΦIA, όπωσ τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριαςμών και η αξύα των μετοχών/ομολόγων και
ϊλλων χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων, για κϊθε ϋναν από τουσ τελευταύουσ ϋξι
μόνεσ πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ. Το πληροφοριακό ςύςτημα θα εκτελεύ
βαςικούσ ελϋγχουσ ςυμφωνύασ με την ΓΓΔΕ και, εϊν ολοκληρωθεύ με επιτυχύα, ο αιτών θα μπορεύ
να ολοκληρώςει τη διαδικαςύα υποβολόσ τησ αύτηςησ και να υποβϊλει επιςόμωσ την αύτηςη. Σε
περύπτωςη που ο ϋλεγχοσ ςυμφωνύασ δεν ολοκληρωθεύ με επιτυχύα (για παρϊδειγμα, εϊν τα
περιουςιακϊ ςτοιχεύα ϋχουν πρόςφατα πωληθεύ/αγοραςτεύ), η αύτηςη θα ςυμπεριληφθεύ
αυτόματα ςτον πύνακα των αιτόςεων που θα επαληθευτούν με αυτοπρόςωπη παρουςύα ςτο Δόμο.
Οι αιτούντεσ θα μπορούν να ενημερώνουν την αύτηςη μια φορϊ το μόνα. Οι πληροφορύεσ για τα
περιουςιακϊ ςτοιχεύα θα προϋρχονται απευθεύασ από το Ε1 και το εκκαθαριςτικό του ΕΝΦΙΑ.

Δικαιολογητικϊ
Τα ϋγγραφα που θα υποβληθούν ςτουσ Δόμουσ εύναι τα εξόσ (ςημειώςτε ότι τα ΚΕΠ δεν δϋχονται
δικαιολογητικϊ):
1) Σε περύπτωςη που η μόνιμη κατοικύα διαμονόσ εύναι διαφορετικό από αυτόν που ϋχει
δηλωθεύ ςτο τελευταύο Ε1, απαιτεύται η προςκόμιςη οποιουδόποτε επύςημου
δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολό (πχ μιςθωτόριο ςυμβόλαιο, λογαριαςμού
Δημοςύων Επιχειρόςεων και Οργανιςμών/ΔΕΚΟ, τηλεπικοινωνιών κτλ). Στην περύπτωςη
των αςτϋγων, απαιτεύται η προςκόμιςη βεβαύωςησ χρόςησ των υπηρεςιών από Ανοιχτό
Κϋντρο Ημϋρασ Αςτϋγων ό βεβαύωςη από την κοινωνικό υπηρεςύα του Δόμου.

1Τα

ςτοιχεύα που αφορούν ςκϊφη αναψυχόσ, αεροςκϊφη και δεξαμενϋσ κολύμβηςησ (πιςύνεσ) θα ζητηθούν και θα
χρηςιμεύςουν ωσ αυτόματο φύλτρο για τον καθοριςμό των αιτόςεων που θα απορριφθούν.
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2) Σε περύπτωςη που η ςύνθεςη του νοικοκυριού εύναι διαφορετικό από αυτόν που ϋχει
δηλωθεύ ςτο τελευταύο Ε1, απαιτεύται η προςκόμιςη οποιουδόποτε επύςημου
δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολό (πχ πιςτοποιητικό γϋννηςησ, αντύγραφο
ληξιαρχικόσ πρϊξησ θανϊτου κτλ).
3) Σε περύπτωςη που οποιοδόποτε περιουςιακό ςτοιχεύο ϋχει μεταβληθεύ ςε ςχϋςη με ότι ϋχει
δηλωθεύ ςτο τελευταύο Ε1 και ςτο τελευταύο εκκαθαριςτικό του ΕΝΦΙΑ, απαιτεύται η
προςκόμιςη οποιουδόποτε επύςημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολό
(ςυμβόλαια πώληςησ ό αγορϊσ, δωρεϊσ, παραχώρηςησ ό καταςχετόριο).
4) Σε περύπτωςη που ο αιτών (δικαιούχοσ) δεν δύναται να εργαςτεύ λόγω αναπηρύασ,
απαιτεύται η προςκόμιςη τησ ςχετικόσ γνωμϊτευςησ του Κϋντρου Πιςτοπούηςησ
Αναπηρύασ. Σε περύπτωςη που μϋλοσ τησ ωφελούμενησ μονϊδασ δεν δύναται να
προςκομύςει την παραπϊνω γνωμϊτευςη, αλλϊ ιςχυρύζεται ότι δεν δύναται να εργαςτεύ
λόγω αναπηρύασ, θα πρϋπει να προςκομύςει ςχετικό υπεύθυνη δόλωςη και γνωμϊτευςη
του ποςοςτού αναπηρύασ από την Επιτροπό Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ.
Η επόμενη δόλωςη Ε1 πρϋπει να ςυμπεριλαμβϊνει όλεσ τισ αλλαγϋσ που αναφϋρθηκαν κατϊ τη
διαδικαςύα υποβολόσ τησ αύτηςησ για το ΚΕΑ. Σε διαφορετικό περύπτωςη, η υπαγωγό ςτο
πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιςτρϋφονται τυχόν αχρεωςτότωσ καταβληθϋντα ποςϊ.

Δικαιώματα και υποχρεώςεισ των πολιτών κατά τη ςυμπλήρωςη τησ αίτηςησ
Δικαιώματα των αιτούντων
Οι πολύτεσ ϋχουν δικαύωμα να λϊβουν βοόθεια κατϊ την κατϊθεςη των αιτόςεων για την
ειςοδηματικό ενύςχυςη του ΚΕΑ από το προςωπικό του Δόμου ό των ΚΕΠ. Το προςωπικό των
Δόμων/ΚΕΠ θα καταβϊλλει κϊθε προςπϊθεια για να βοηθόςει τουσ πολύτεσ κατϊ το δυνατόν, αλλϊ
δεν θα φϋρει οποιαδόποτε ευθύνη για τυχόν λϊθοσ το οπούο μπορεύ να διαπρϊξει κατϊ τη
διαδικαςύα παροχόσ βοόθειασ. Το προςωπικό του Δόμου δεν δύναται και δεν θα φϋρει
οποιαδόποτε ευθύνη για την ϋκβαςη τησ διαδικαςύασ υποβολόσ τησ αύτηςησ ό για κϊθε ϊλλο
ςχετικό θϋμα που ςυνδϋεται με την αύτηςη για το ΚΕΑ, την παροχό, αναςτολό, επαναπιςτοπούηςη
κλπ.

Υποχρεώςεισ του δικαιούχου και όλων των μελών του νοικοκυριού του δικαιούχου
Ο αιτών εύναι υπεύθυνοσ για τον ϋλεγχο όλων των ςτοιχεύων που δηλώνονται ςτην αύτηςη πριν
από την υποβολό (ακόμη και αν η διαδικαςύα υποβολόσ τησ αύτηςησ ϋλαβε χώρα με τη βοόθεια
υπαλλόλου του Δόμου ό τρύτου). Οι αιτούντεσ θα εύναι οι μόνοι υπεύθυνοι για οποιοδόποτε
δικαιολογητικό που παρϋχεται ςτα πλαύςια τησ υποβολόσ τησ αύτηςησ για το ΚΕΑ, τησ παροχόσ,
επιβεβαύωςησ, επαλόθευςησ, επαναπιςτοπούηςησ κλπ. Η υποβολό τησ αύτηςησ ιςοδυναμεύ με
δόλωςη του αιτούντα ότι τα ςτοιχεύα εύναι αληθό.
Οι υπϊλληλοι του Δόμου και των ΚΕΠ οφεύλουν να εκτυπώςουν το ϋντυπο τησ αύτηςησ ςε δύο
αντύγραφα. Οι αιτούντεσ οφεύλουν να διαβϊςουν και να υπογρϊψουν δύο αντύγραφα, εκ των
οπούων το ϋνα παραλαμβϊνεται από τον αιτούντα και το δεύτερο φυλϊςςεται ςτο αρχεύο από τον
υπϊλληλο του Δόμου/ΚΕΠ. Όλα τα ενόλικα μϋλη του νοικοκυριού πρϋπει να υπογρϊψουν το
ϋντυπο τησ ςυναύνεςησ (οι υπογραφϋσ πρϋπει να ϋχουν θεωρηθεύ για το γνόςιο τησ υπογραφόσ),
επιβεβαιώνοντασ ότι κατανοούν ότι παρϋχουν ςυγκατϊθεςη για να χρηςιμοποιηθεύ η βϊςη
19

Οδηγόσ Εφαρμογόσ – Πρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ
δεδομϋνων τησ ΓΓΔΕ για τον προςδιοριςμό τησ ςύνθεςησ του νοικοκυριού και του ειςοδόματοσ
όλων των μελών του νοικοκυριού, ςυμπεριλαμβανομϋνων των φιλοξενουμϋνων μελών.
Οι πολύτεσ που υποβϊλλουν αιτόςεισ ςυμφωνούν ςτα εξόσ:
 Υποβϊλλουν Δόλωςη Φορολογύασ Ειςοδόματοσ κϊθε ϋτοσ.
 Δηλώνουν υποχρεωτικϊ ςτην αύτηςη για την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ
τουσ και ςυγκεκριμϋνα, διεύθυνςη ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ ό αριθμό κινητού τηλεφώνου.
 Συναινούν ςτη χρόςη τησ βϊςησ δεδομϋνων τησ ΓΓΠΣ, επιπλϋον των διαςταυρώςεων που
πραγματοποιεύ η ΗΔΙΚΑ, για την επιβεβαύωςη των ςτοιχεύων όλων των μελών του
νοικοκυριού, ςυμπεριλαμβανομϋνων των φιλοξενούμενων.
 Συναινούν ςτη χρηςιμοπούηςη των ςτοιχεύων τουσ, αποκλειςτικϊ και μόνο, για το ςκοπό τησ
αξιολόγηςησ του προγρϊμματοσ.
 Συναινούν ςτη διενϋργεια κοινωνικόσ ϋρευνασ και ςε κατ’ ούκον επιςκϋψεισ από αρμόδιουσ
υπαλλόλουσ των Δόμων για επιτόπια επαλόθευςη τησ ςύνθεςησ και των ςυνθηκών διαβύωςησ
του νοικοκυριού.
 Οι κηδεμόνεσ των ανόλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξαςφαλύζουν την
φούτηςη αυτών ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη.
 Οι ενόλικεσ που δεν ϋχουν ολοκληρώςει τη φούτηςό τουσ ςτην υποχρεωτικό εκπαύδευςη
υποχρεούνται να εγγραφούν ςτα ςχολεύα δεύτερησ ευκαιρύασ του Δόμου τουσ ό ςτα
παραρτόματα αυτών.

Υποχρεώςεισ του Δικαιούχου
 Ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεςύα του Δόμου διαμονόσ τουσ ό το ΚΕΠ που εξυπηρετεύ το
Δόμο τουσ για οποιαδόποτε μεταβολό του ειςοδόματοσ, των περιουςιακών ςτοιχεύων, τησ
ςύνθεςησ του νοικοκυριού ό του τόπου διαμονόσ τουσ και υποβϊλλουν νϋα αύτηςη με τα
επικαιροποιημϋνα ςτοιχεύα. Συγκεκριμϋνα, υποχρεούνται να ενημερώνουν για οποιαδόποτε
μεταβολό ςτα ανωτϋρω, εντόσ 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνύα τησ μεταβολόσ.
 Επιςκϋπτονται μια φορϊ το μόνα, ςε προκαθοριςμϋνη ημερομηνύα, τα Κϋντρα Κοινότητασ που
εξυπηρετούν το Δόμο διαμονόσ τουσ.
 Σε περύπτωςη που δύνανται να εργαςτούν και εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Ανϋργων του
ΟΑΕΔ, υποχρεούνται:
α) Να ανανεώνουν την κϊρτα ανεργύασ που διαθϋτουν ςύμφωνα με το ιςχύον κανονιςτικό
πλαύςιο του ΟΑΕΔ.
β) Να επιςκϋπτονται όποτε κληθούν, ςε προκαθοριςμϋνη από τον ΟΑΕΔ ημερομηνύα, τα
Κϋντρα Προώθηςησ Απαςχόληςησ που εξυπηρετούν το Δόμο διαμονόσ τουσ και να
ςυνεργϊζονται με τουσ εργαςιακούσ ςυμβούλουσ για την παροχό υπηρεςιών
εξατομικευμϋνησ προςϋγγιςησ.
δ) Να αποδϋχονται κϊθε προτεινόμενη κατϊλληλη θϋςη εργαςύασ όπωσ αυτό ορύζεται από
το εκϊςτοτε ιςχύον κανονιςτικό πλαύςιο του ΟΑΕΔ, ό τη ςυμμετοχό ςε κϊθε δρϊςη
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και επιχειρηματικότητασ που προτεύνουν οι αρμόδιοι
φορεύσ.
ε) Να μην παραιτούνται εκούςια και αναιτιολόγητα από την εργαςύα τουσ.
ςτ) (προαιρετικό) Σε περύπτωςη που οι δικαιούχοι το επιθυμούν, μπορούν να παρϋχουν
εθελοντικό υπηρεςύα ςύμφωνα με τισ ικανότητεσ και δεξιότητϋσ τουσ και τισ ανϊγκεσ
των κοινωνικών δομών και προγραμμϊτων του κϊθε Δόμου ό Κϋντρου Κοινωνικόσ
Πρόνοιασ.
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Αρμοδιότητεσ τησ ΗΔΙΚΑ
Η ΗΔΙΚΑ θα εύναι υπεύθυνη για την τόρηςη τησ βϊςησ δεδομϋνων των αιτούντων. Η ΗΔΙΚΑ
θα εύναι υπεύθυνη για τη δημιουργύα τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ διαχεύριςησ των αιτόςεων.

Αρμοδιότητεσ των Δήμων και των ΚΕΠ
Σο προςωπικό του Δόμου ό οι υπϊλληλοι των ΚΕΠ θα παρϋχουν βοόθεια ςτουσ πολύτεσ,
κατϊ την υποβολό των αιτόςεων, με βϊςη τισ ανϊγκεσ τουσ. Ωσ εκ τούτου, οι Δόμοι θα
υποδεικνύουν τουσ χώρουσ όπου οι αιτούντεσ θα μπορούν να υποβϊλλουν τισ αιτόςεισ για τισ
παροχϋσ και να λαμβϊνουν βοόθεια ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τουσ ςε όλη τη διϊρκεια τησ
διαδικαςύασ υποβολόσ τησ αύτηςησ για το πρόγραμμα. Συνιςτϊται οι υπϊλληλοι του Δόμου να
διαβϊζουν δυνατϊ, για λόγουσ ελϋγχου και τυχόν διορθώςεων, ςτον πολύτη/αιτούντα τα ςτοιχεύα
που ϋχουν ειςαχθεύ ςτο ϋντυπο τησ αύτηςησ πριν από την υποβολό. Συνιςτϊται, επύςησ, το
προςωπικό του Δόμου που παρϋχει βοόθεια ςτουσ πολύτεσ κατϊ την ςυμπλόρωςη τησ αύτηςησ να
τοποθετεύ με τϋτοιο τρόπο την οθόνη του υπολογιςτό ώςτε να εύναι ςε θϋςη ο αιτών να τη βλϋπει.
Οι υπϊλληλοι του Δόμου οφεύλουν επύςησ να ελϋγχουν τα δικαιολογητικϊ που προςκομύζονται από
τουσ αιτούντεσ, όταν χρειϊζεται, και να τα φυλϊςςουν ςε ξεχωριςτό αρχεύο για κϊθε μονϊδα που
υποβϊλλει αύτηςη.

4.3 Καθοριςμόσ Ϋνταξησ ςτο ΚΕΑ
Ο καθοριςμόσ τησ ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα απαιτεύ επαρκεύσ διαδικαςύεσ ςτόχευςησ για τη μεύωςη τόςο
ςφαλμϊτων ϋνταξησ όςο και ςφαλμϊτων αποκλειςμού που ϋχουν ωσ ςυνϋπεια ϊλλεσ αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ
κατϊ την εφαρμογό του Προγρϊμματοσ. Η αντικειμενικό ςτόχευςη χρηςιμοποιεύ πληροφορύεσ που
παρϋχονται από δυνητικϊ δικαιούχουσ για βαςικϋσ ειςοδηματικϋσ και κοινωνικοοικονομικϋσ μεταβλητϋσ
των νοικοκυριών τουσ που αξιολογούνται για να καθοριςτεύ η ϋνταξη. Παρακϊτω ακολουθεύ μια
περιγραφό τησ διαδικαςύασ και των διαφορετικών κριτηρύων για τον καθοριςμό τησ ϋνταξησ ςτο ΚΕΑ.

Η ΗΔΙΚΑ θα εύναι υπεύθυνη για την επεξεργαςύα τησ αιτόςεωσ και τον ϋλεγχο των κριτηρύων
ϋνταξησ των αιτούντων ςτο πρόγραμμα με βϊςη: α) τα ςτοιχεύα που ϋχουν δηλωθεύ από το
νοικοκυριό και β) τισ ηλεκτρονικϋσ διαςταυρώςεισ. Η επεξεργαςύα περιλαμβϊνει τον καθοριςμό
του ποςού ανϊ επιλϋξιμο νοικοκυριό.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ επεξεργαςύασ τησ αύτηςησ, ο αιτών θα λαμβϊνει ενημερώςεισ, εύτε μϋςω
ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου εύτε μϋςω γραπτού μηνύματοσ, ςτον αριθμό κινητού τηλεφώνου που
ϋχει δηλωθεύ, ςχετικϊ με οποιαδόποτε μεταβολό ςτην κατϊςταςη τησ αύτηςησ μϋχρι την ϋκδοςη
οριςτικόσ απόφαςησ με την οπούα θα εγκρύνεται ό θα απορρύπτεται η αύτηςη. Σε περύπτωςη
αναντιςτοιχύασ μεταξύ αυτών που ϋχουν δηλωθεύ ςτην αύτηςη και των αποτελεςμϊτων των
ηλεκτρονικών διαςταυρώςεων, ο αιτών θα ενημερώνεται για να προςκομύςει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικϊ που θα αποδεικνύουν την τρϋχουςα κατϊςταςό του.

Κριτόρια Ένταξησ ςτο ΚΕΑ
Σα ϊτομα ό οι οικογϋνειεσ τησ δυνητικϊ ωφελούμενησ μονϊδασ θα εύναι επιλϋξιμεσ, εφόςον
πληρούν ΑΘΡΟΙΣΙΚΑ τα ακόλουθα τρύα κριτόρια:
Α. Ειςοδηματικϊ κριτόρια
Β. Περιουςιακϊ κριτόρια
Γ. Κριτόρια διαμονόσ
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Εϊν ϋςτω και ϋνα κριτόριο δεν πληρούται, τότε η μονϊδα που ϋχει υποβϊλει την αύτηςη κρύνεται μη
επιλϋξιμη για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα.
A. Ειςοδηματικϊ κριτόρια:
Το ειςόδημα (όπωσ υπολογύζεται για τουσ ςκοπούσ τησ ϋνταξησ ςτο ΚΕΑ) τησ δυνητικϊ
ωφελούμενησ μονϊδασ κατϊ τουσ τελευταύουσ ϋξι μόνεσ πριν την υποβολό τησ αύτηςησ, δεν μπορεύ
να υπερβαύνει το εγγυημϋνο ποςό για κϊθε τύπο νοικοκυριού, δηλαδό το μϋγιςτο ποςό τησ
ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ εύναι (βλ. Διϊγραμμα 1 για πρόςθετεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ
μηνιαύεσ πληρωμϋσ και τον πύνακα 2 για παραδεύγματα):
 200 ευρώ το μόνα για μονοπρόςωπο νοικοκυριό
 100 ευρώ για κϊθε επιπλϋον ενόλικο μϋλοσ (δηλαδό ϋνα επιπλϋον 50% προςτύθεται ςτο
βαςικό ποςό)
 50 ευρώ για κϊθε ανόλικο μϋλοσ (δηλαδό ϋνα επιπλϋον 25% προςτύθεται ςτο βαςικό ποςό)
Ωςτόςο:
 Μονογονεώκό νοικοκυριό: το μεγαλύτερο ςε ηλικύα ανόλικο μϋλοσ λαμβϊνει μϋγιςτο ποςό
100 ευρώ.
Για τισ μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ, δηλαδό εκεύνεσ ςτισ οπούεσ ο ϋνασ γονϋασ εύναι ϊγαμοσ, ςε χηρεύα
ό διαζευγμϋνοσ και να αςκεύ εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότητα ό μετϊ από ςχετικό
ανϊθεςη βϊςει δικαςτικόσ απόφαςησ τη γονικό μϋριμνα ενόσ ό περιςςότερων τϋκνων: το
μεγαλύτερο ςε ηλικύα ανόλικο μϋλοσ λογύζεται ωσ ενόλικασ για τον υπολογιςμό του εγγυημϋνου
ποςού.
Το μηνιαύο ποςό ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ εύναι η διαφορϊ μεταξύ του εξαμηνιαύου εγγυημϋνου
ποςού και του εξαμηνιαύου δηλούμενου ειςοδόματοσ του νοικοκυριού, διαιρούμενη δια ϋξι
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χόμα 1. Ανώτατο Μηνιαύο Ποςό Ειςοδηματικόσ Ενύςχυςησ ό Ειςοδηματικϊ Κριτόρια Ένταξησ ςτο ΚΕΑ

Στον παρακϊτω πύνακα παρατύθενται παραδεύγματα του εξαμηνιαύου εγγυημϋνου ποςού για
διαφορετικϋσ ωφελούμενεσ μονϊδεσ (το μηνιαύο εγγυημϋνο ποςό εύναι ςε παρϋνθεςη): Το ςυνολικό
ειςόδημα του νοικοκυριού, μετϊ την καταβολό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ του ΚΕΑ, δεν μπορεύ
να εύναι κατώτερο από τα κϊτωθι ποςϊ:
Πύνακασ2: Παραδεύγματα εξαμηνιαύων εγγυημϋνων ποςών για διαφορετικϋσ ωφελούμενεσ μονϊδεσ
Εξαμηνιαύο εγγυημϋνο ποςό

ύνθεςη ωφελούμενησ μονϊδασ
Ενόλικασ

(€200)*6 = € 1.200

Ενόλικασ με ϋνα ανόλικο τϋκνο

(€200 + €100)*6 = € 1.800

Ζευγϊρι χωρύσ τϋκνα

(€200 + €100)*6 = € 1.800

Ζευγϊρι με ϋνα ανόλικο τϋκνο

(€200 + €100 + €50)*6 = € 2.100

Ζευγϊρι με δύο ανόλικα τϋκνα

(€200 + €100 + €50 + €50)*6 = € 2.400

Ενόλικασ με ϋνα ακόμα ενόλικο μϋλοσ

(€ 200 + €100)*6 = € 1.800

Ζευγϊρι με ϋνα ενόλικο μϋλοσ

(€ 200 + €100 + €100)*6 = € 2.400

Ζευγϊρι με ϋνα ενόλικο μϋλοσ και ϋνα ανόλικο τϋκνο

(€ 200 + €100 + €100 + €50)*6 = € 2.700

Ενόλικασ με δύο ανόλικα τϋκνα

(€200 + €100 + €50)*6 = € 2.100
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Για κϊθε επιπρόςθετο ενόλικα ςτην ωφελούμενη μονϊδα: το εγγυημϋνο ποςό αυξϊνεται κατϊ
50%, ότοι €100 ανϊ μόνα (€600 ανϊ εξϊμηνο).
Για κϊθε επιπλϋον τϋκνο ςτην ωφελούμενη μονϊδα: το εγγυημϋνο ποςό αυξϊνεται κατϊ 25%, ότοι
€50 ανϊ μόνα (€300 ανϊ εξϊμηνο).
Σο ςυνολικό ειςόδημα υπολογύζεται για τον καθοριςμό τησ ενδεχόμενησ ϋνταξησ ςτο ΚΕΑ
ςύμφωνα με προκαθοριςμϋνουσ κανόνεσ. Παρακϊτω επεξηγούνται οι τύποι των ειςοδημϊτων
που θα δηλωθούν ςτην αύτηςη και ο τρόποσ υπολογιςμού του ςυνολικού ειςοδόματοσ ςε ςύγκριςη
με το αντύςτοιχο κατώτατο όριο για κϊθε ωφελούμενη μονϊδα, ώςτε να καθοριςτεύ η ενδεχόμενη
ϋνταξη ςτο ΚΕΑ. Σε περύπτωςη που το ειςόδημα του νοικοκυριού υπολεύπεται του εγγυημϋνου
ποςού, η ωφελούμενη μονϊδα θα θεωρεύται δυνητικϊ επιλϋξιμη για το πρόγραμμα και τα
ειςοδόματα θα διαςταυρώνονται με τα πιο πρόςφατα ςτοιχεύα του φόρου ειςοδόματοσ και με
ϊλλεσ διαθϋςιμεσ βϊςεισ δεδομϋνων.
Σε περύπτωςη που προκύπτει αναντιςτοιχύα ό διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν παραςχεθεύ όλα τα
απαιτούμενα ςτοιχεύα, ο αιτών θα ειδοποιεύται και θα υποχρεούται να προςκομύςει ςτην αρμόδια
υπηρεςύα του Δόμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ.
 Το ειςόδημα αναφϋρεται ςτο ειςόδημα που αποκτόθηκε από κϊθε μϋλοσ τησ ωφελούμενησ
μονϊδασ κατϊ τουσ 6 μόνεσ πριν από το μόνα υποβολόσ τησ αύτηςησ.
 Τα ακόλουθα ειςοδόματα λαμβϊνονται υπόψη για τουσ ςκοπούσ τησ ϋνταξησ ςτο ΚΕΑ και
δηλώνονται ςτην αύτηςη:
o Το ςυνολικό ακαθϊριςτο ειςόδημα από κϊθε πηγό (ημεδαπόσ και αλλοδαπόσ
προϋλευςησ) προ φόρων, μετϊ την αφαύρεςη των ειςφορών για κοινωνικό αςφϊλιςη.
o Το ςύνολο των επιδομϊτων και ϊλλων ενιςχύςεων που ϋλαβαν τα μϋλη τησ
ωφελούμενησ μονϊδασ, καθώσ και το ειςόδημα που απαλλϊςςεται από το φόρο ό
φορολογεύται με ειδικό τρόπο
Σο ειςόδημα δεν περιλαμβϊνει τα παρακϊτω:
 Το 20% του καθαρού ειςοδόματοσ από μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων
υπηρεςιών που παρϋχονται με δελτύο παροχόσ υπηρεςιών ό εργόςημο, καθώσ και του
ποςού από πηγϋσ κατϊρτιςησ, προγρϊμματα κοινωφελούσ εργαςύασ ό οποιοδόποτε ϊλλο
πρόγραμμα εργαςύασ.
 Το επύδομα αναδοχόσ, το επύδομα απροςτατεύτων τϋκνων και τα μη ανταποδοτικϊ
επιδόματα αναπηρύασ που καταβϊλλονται από το κρϊτοσ.
ε περύπτωςη που κϊποιο ενόλικο μϋλοσ τησ ωφελούμενησ μονϊδασ βρει εργαςύα
(προςωρινό, περιςταςιακό ό μόνιμη) μετϊ την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα, δεν θα
λαμβϊνονται υπόψη τα ακόλουθα ειςοδόματα:
 κατϊ τον πρώτο μόνα τησ εργαςύασ το 100% του μιςθού από τη νϋα εργαςύα δεν θα
ςυνυπολογύζεται ςτον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ,
 κατϊ τουσ δύο επόμενουσ μόνεσ το 40% του μιςθού από τη νϋα εργαςύα δεν θα
ςυνυπολογύζεται. Τα κριτόρια ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα επανεξετϊζονται και η παροχό του
ΚΕΑ διακόπτεται, εϊν το ειςόδημα από τη νϋα εργαςύα ϋχει ωσ ςυνϋπεια να υπερβαύνει το
νοικοκυριό τα ςχετικϊ όρια.
Η εξαύρεςη από τον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ λόγω τησ νϋασ εργαςύασ δύναται να εφαρμοςτεύ
μια και μόνη φορϊ κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ τησ πρώτησ φϊςησ επϋκταςησ του ΚΕΑ.
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Πλαύςιο 2: Καθοριςμόσ υνολικού Ειςοδόματοσ για τον Καθοριςμό τησ Ένταξησ ςτο
ΚΕΑ
Παρϊδειγμα
Ασ υποθϋςουμε ότι η ωφελούμενη μονϊδα απαρτύζεται από ϋνα ζευγϊρι με 1 ανόλικο τϋκνο και ϋνα
πρόςθετο ενόλικο μϋλοσ (για παρϊδειγμα ϋναν ανιόντα και όλοι διαμϋνουν κϊτω από την ύδια ςτϋγη). Ο
παρακϊτω πύνακασ δεύχνει το ειςόδημα του κϊθε ατόμου για τουσ προηγούμενουσ 6 μόνεσ.
Πηγό ειςοδόματοσ

Σου
ςυζύγου

Σησ
ςυζύγου

Ακαθϊριςτο ειςόδημα
Μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ,
ειςόδημα που αποκτόθηκε
με δελτύο παροχόσ
υπηρεςιών ό εργόςημο και
ποςϊ από πηγϋσ
€0
€ 2,000
κατϊρτιςησ, προγρϊμματα
κοινωφελούσ εργαςύασ ό
οποιοδόποτε ϊλλο
πρόγραμμα εργαςύασ
Συντϊξεισ
€0
€0
Γεωργικϋσ δραςτηριότητεσ € 0
€0
Εμπορικϋσ επιχειρόςεισ
€ 500
€0
Ελευθϋρια επαγγϋλματα
€0
€0
Ακύνητη περιουςύα
€0
€0
Κεφϊλαιο
€ 50
€0
Ειςόδημα αλλοδαπόσ
€0
€0
προϋλευςησ
Ειςόδημα από επιδόματα που δεν φορολογούνται
Οικογενειακό επύδομα
€ 480
€0
ΤΝΟΛΙΚO ΕΙOΔΗΜΑ
ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ

Σου
τϋκνου

Σου
Ανιόντοσ

ΤΝΟΛΟ

€0

€0

€ 2,000 –
20% = €
2,000
–
€400=
€
1,600

€0
€0
€0
€0
€0
€0

€ 2,760
€0
€0
€0
€0
€0

€ 2,760
€0
€ 500
€0
€0
€ 50

€0

€0

€0

€0

€0

€ 480
€ 5.390

Το ςυνολικό ειςόδημα του ανωτϋρω νοικοκυριού εύναι € 5.390 ετηςύωσ, ό 2.695 ανϊ εξϊμηνο, το
οπούο εύναι κϊτω από το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτο εγγυημϋνο ποςό ((€ 200 + €100 + €100 + €50)*6 =
€ 2.700), οπότε αυτό το νοικοκυριό εύναι δυνητικϊ επιλϋξιμο για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα
ςύμφωνα με το ειςοδηματικό κριτόριο.
Σημειώςτε ότι το ςυνολικό ειςόδημα για το νοικοκυριό εύναι ςτην πραγματικότητα € 5.790. Ωςτόςο,
επειδό η ςύζυγοσ απϋκτηςε €2.000 ςε καθαρό ειςόδημα από «μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων υπηρεςιών που παρϋχονται με δελτύο παροχόσ υπηρεςιών ό εργόςημο και από
πηγϋσ κατϊρτιςησ, προγρϊμματα κοινωφελούσ εργαςύασ ό οποιοδόποτε ϊλλο πρόγραμμα εργαςύασ», το
20% εκ του ποςού των €2.000, ϊλλωσ € 400, αφαιρϋθηκε από το ειςόδημα. Ϋτςι, το ςυνολικό ειςόδημα
του νοικοκυριού εύναι χαμηλότερο από το ςυνολικό ειςόδημα, και ςε αυτό το παρϊδειγμα εύναι επύςησ
χαμηλότερο από το όριο, καθιςτώντασ αυτό το νοικοκυριό δυνητικϊ επιλϋξιμο για ϋνταξη ςτο
πρόγραμμα. Σο ειςόδημα του νοικοκυριού θα εύναι χαμηλότερο από το ςυνολικό ειςόδημα κϊθε
φορϊ που κϊποιο από τα μϋλη τησ ωφελούμενησ μονϊδασ αποκτϊ ειςόδημα από «μιςθωτϋσ
υπηρεςύεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων υπηρεςιών που παρϋχονται με δελτύο παροχόσ υπηρεςιών ό
εργόςημο, καθώσ και ποςϊ από πηγϋσ κατϊρτιςησ, προγρϊμματα κοινωφελούσ εργαςύασ ό
οποιοδόποτε ϊλλο πρόγραμμα εργαςύασ».
ημειώςτε ότι το ειςόδημα που φορολογεύται και υπόκεινται ςε κρατόςεισ για κοινωνικό
αςφϊλιςη υπολογύζεται προ φόρων, αλλά μετά την αφαίρεςη των ειςφορών για κοινωνική
αςφάλιςη.
Το ςύνολο του δηλούμενου ειςοδόματοσ θα διαςταυρώνεται με τισ βϊςεισ δεδομϋνων του κρϊτουσ,
όπωσ εξηγεύται ςτην παρακϊτω ενότητα. Τυχόν αναντιςτοιχύεσ θα ενεργοποιούν τη διαδικαςύα
επαλόθευςησ από το Δόμο.
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B. Περιουςιακϊ κριτόρια
Εκτόσ από τα ειςοδηματικϊ κριτόρια που προαναφϋρθηκαν, οι δυνητικϊ ωφελούμενεσ
μονϊδεσ οφεύλουν επύςησ να πληρούν και τα περιουςιακϊ κριτόρια. Εϊν εύτε η αξύα τησ
ακύνητησ περιουςύασ τουσ εύτε των χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων ξεπερνϊ τα όρια
που αναφϋρονται παρακϊτω, ο αιτών θεωρεύται μη επιλϋξιμοσ για το πρόγραμμα, ανεξϊρτητα από
το ύψοσ του ειςοδόματόσ του. Το ύδιο ιςχύει εϊν η αντικειμενικό δαπϊνη τησ κινητόσ περιουςύασ
ξεπερνϊ το όριο που αναφϋρεται παρακϊτω. Τϋλοσ, η κατοχό οριςμϋνων περιουςιακών ςτοιχεύων
(όπωσ παρατύθενται παρακϊτω) θα καθιςτϊ επύςησ τουσ δυνητικϊ δικαιούχουσ μη επιλϋξιμουσ για
ϋνταξη ςτο πρόγραμμα.
Οι αιτούντεσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων όλων των μελών του νοικοκυριού) θα κληθούν να δηλώςουν
τα ςτοιχεύα ωσ προσ την ακύνητη περιουςύα και την κινητό περιουςύα, ςτην Ελλϊδα ό/και ςτο
εξωτερικό, ςτην ύδια μορφό με την οπούα την υποβϊλλουν ςτο Ε1 και το εκκαθαριςτικό του
ENΦIA. Οι αιτούντεσ θα κληθούν επύςησ να δηλώςουν ςτοιχεύα ςχετικϊ με την αξύα των
καταθϋςεων ςε τραπεζικούσ λογαριαςμούσ και ϊλλα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα για όλα τα μϋλη
του νοικοκυριού. Προσ απόδειξη τησ οικονομικόσ τουσ κατϊςταςησ, οι αιτούντεσ ενδϋχεται να
κληθούν αργότερα να προςκομύςουν αντύγραφο κινόςεων λογαριαςμού από τρϊπεζεσ ό/και ϊλλα
χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα.
Στισ επόμενεσ παραγρϊφουσ παρατύθενται επεξηγόςεισ για να χρηςιμεύςουν ωσ κατευθυντόριεσ
γραμμϋσ για τουσ Δόμουσ και τα ΚΕΠ ςε περύπτωςη που οι αιτούντεσ ϋχουν απορύεσ ό θϋλουν να
διορθώςουν τισ αιτόςεισ που ϋχουν προςυμπληρωθεύ ό ϋχουν απορύεσ ςχετικϊ με την απόρριψη
των αιτόςεων. Ακολουθούν τα κατώτατα όρια που πρϋπει να πληρούνται όςον αφορϊ τα
περιουςιακϊ κριτόρια:
Ακύνητη περιουςύα ςτην Ελλϊδα ό/και ςτο εξωτερικό:
 Η ςυνολικό φορολογητϋα αξύα δεν πρϋπει να υπερβαύνει ςτο ςύνολο τησ το ποςό των
90.000 ευρώ για το πρώτο ϊτομο, προςαυξανόμενη κατϊ 15.000 ευρώ για κϊθε πρόςθετο
μϋλοσ του νοικοκυριού και με ςυνολικό ανώτατο όριο για κϊθε ωφελούμενη μονϊδα ϋωσ
150.000 ευρώ.
 Παρϊδειγμα: Ασ υποθϋςουμε ότι ϋνα νοικοκυριό απαρτύζεται από ϋνα ϋγγαμο ζευγϊρι, ϋνα
πρόςθετο ενόλικο μϋλοσ (για παρϊδειγμα ϋναν ανιόντα) και ϋνα τϋκνο. Η φορολογητϋα αξύα
τησ ακύνητησ περιουςύασ που ανόκει ςε όλα τα μϋλη του νοικοκυριού δεν πρϋπει να
υπερβαύνει το ποςό των (90.000 € + €15.000 + €15.000 + 15.000 €) = €135.000.
Η κινητό περιουςύα (επιβατικϊ Ιδιωτικόσ Φρόςησ - Μικτόσ Φρόςησ αυτοκύνητα ό και
δύκυκλα) ςτην Ελλϊδα ό/και ςτο εξωτερικό:
 Η αντικειμενικό δαπϊνη δεν πρϋπει να υπερβαύνει ςτο ςύνολό τησ το ποςό των 6.000
ευρώ και
Η αντικειμενικό δαπϊνη για τα οχόματα με κινητόρα υπολογύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 31 Ν.
4172/2013 και με βϊςη το ϋτοσ πρώτησ κυκλοφορύασ και τα κυβικϊ εκατοςτϊ (cc) του οχόματοσ.
Η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη για ϋνα επιβατικό ιδιωτικόσ χρόςησ αυτοκύνητο καθορύζεται ωσ
εξόσ:
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Πύνακασ 3: Ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη για ϋνα επιβατικό αυτοκύνητο
Κυβικϊ εκατοςτϊ
Αντικειμενικό δαπϊνη
Ϋωσ 1.200
€4.000
Ϊνω των 1.200 και ϋωσ 2.000
€4.000 + €600 ανϊ 100 κ.ε. ϊνω των
1.200
Ϊνω των 2.000 και ϋωσ 3.000
€4.000 + €900 ανϊ 100 κ.ε. ϊνω των
1.200
Ϊνω των 3.000
€4.000 + €1.200 ανϊ 100 κ.ε. ϊνω
των 1.200

Τα παραπϊνω ποςϊ ετόςιασ αντικειμενικόσ δαπϊνησ από κϊθε αυτοκύνητο μειώνονται ανϊλογα με
την παλαιότητα, η οπούα υπολογύζεται από το ϋτοσ πρώτησ κυκλοφορύασ ςτην Ελλϊδα, ωσ εξόσ:
 Σε ποςοςτό 30% για διϊςτημα ϊνω των 5 ετών και ϋωσ 10 χρόνια.
 Σε ποςοςτό 50% για διϊςτημα ϊνω των 10 ετών.
Η ετόςια αντικειμενικό δαπϊνη δεν ιςχύει για επιβατικϊ ιδιωτικόσ χρόςησ αυτοκύνητα που
διαθϋτουν πιςτοποιητικό αυθεντικότητασ, το οπούο εκδύδεται από διεθνό ό ημεδαπό φορϋα που
ϋχει αρμοδιότητα να εκδύδει τϋτοιο πιςτοποιητικό, καθώσ και για επιβατικϊ ιδιωτικόσ χρόςησ
αυτοκύνητα τα οπούα εύναι ειδικϊ διαςκευαςμϋνα για κινητικϊ αναπόρουσ.
Πλαύςιο 3: Καθοριςμόσ Ετόςιων Αντικειμενικών Δαπανών ςε χϋςη με Ιδιωτικϊ
Οχόματα με Κινητόρα - Παρϊδειγμα
Ασ υποθϋςουμε ότι ϋνα νοικοκυριό ϋχει τρύα αυτοκύνητα, όπωσ φαύνεται ςτον παρακϊτω πύνακα.
Επειδό η ςυνολικό αντικειμενικό δαπϊνη για τα τρύα αυτοκύνητα του ςυγκεκριμϋνου νοικοκυριού
εύναι 5.640 ευρώ και επομϋνωσ εύναι κϊτω του ορύου των 6.000 ευρώ, η οικογϋνεια εύναι δυνητικϊ
επιλϋξιμη για το πρόγραμμα.
Αυτοκύνητο

κ.ε.

Έτοσ πρώτησ
κυκλοφορύασ

1

1.200

2001

Διαςκευαςμϋνο
για κινητικϊ
ανϊπηρουσ
Όχι

2

1.400

2008

Όχι

3

2.200

2014

Ναι

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

Αντικειμενικό δαπϊνη
€4.000 * 0.5 = €2.000
(€4.000 + (€600*2))* 0,7
= €3.640
Καμύα αντικειμενικό
δαπϊνη
€5.640

Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα (ςτην Ελλϊδα ό ςτο εξωτερικό):
 Το ςυνολικό ύψοσ των καταθϋςεων όλων των μελών τησ ωφελούμενησ μονϊδασ ςε όλα τα
πιςτωτικϊ ιδρύματα ό/και η τρϋχουςα αξύα μετοχών, ομολόγων κλπ, κατϊ τουσ 6 μόνεσ πριν
από την υποβολό τησ αύτηςησ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το εξαπλϊςιο του εξαμηνιαύου
ποςού του κατωφλύου ειςοδόματοσ που τησ αναλογεύ.
Παρϊδειγμα: Ασ υποθϋςουμε ότι ϋνα νοικοκυριό απαρτύζεται από ϋνα ϋγγαμο ζευγϊρι και
δύο ανόλικα τϋκνα. Τόςο ο ςύζυγοσ όςο και η ςύζυγοσ ϋχουν ξεχωριςτούσ λογαριαςμούσ,
τρεχούμενουσ και ταμιευτηρύου, ςυνολικϊ τϋςςερισ λογαριαςμούσ. Κανϋνα τϋκνο δεν ϋχει
χρηματικούσ λογαριαςμούσ. Αν η ςυνολικό αξύα των τεςςϊρων λογαριαςμών ςυνδυαςτικϊ
υπερϋβη το ποςό των (€2.400*6) = €14.400 ευρώ κατϊ τη διϊρκεια οποιουδόποτε μόνα
εντόσ του εξαμόνου πριν από το μόνα υποβολόσ τησ αύτηςησ, το νοικοκυριό δεν θα εύναι
επιλϋξιμο για το πρόγραμμα.
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Υύλτρα Περιουςιακών τοιχεύων:
Σϋλοσ, αν μϋλοσ τησ ενιςχυόμενησ μονϊδασ κατϋχει κϊποιο από τα παρακϊτω περιουςιακϊ
ςτοιχεύα, τότε όλη η μονϊδα καθύςταται μη επιλϋξιμη για το πρόγραμμα:
 ιδιωτικϊ ςκϊφη αναψυχόσ (μόκουσ ϊνω των 5 μϋτρων και με κινητόρα ιςχύοσ ϊνω των 50
κυβικών εκατοςτών),
 αεροςκϊφη,
 ελικόπτερα,
 ανεμόπτερα και
 δεξαμενϋσ κολύμβηςησ (πιςύνεσ)
Γ. Κριτόρια διαμονόσ
Ο αιτών καθώσ και όλα τα μϋλη τησ μονϊδασ που υποβϊλλει την αύτηςη
διαμϋνουν νόμιμα ςε ϋναν από τουσ 30 δόμουσ.

πρϋπει να

Σο πεδύο διαμονόσ ςτην αύτηςη θα ςυμπληρώνεται αυτόματα με βϊςη τα φορολογικϊ
ςτοιχεύα τησ ΓΓΠ (και ςύμφωνα με τα πιο πρόςφατα φορολογικϊ ςτοιχεύα των
αιτούντων).

4.4 Καθοριςμόσ ποςού ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ
Το ποςό ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ εύναι το ποςό που υπολογύζεται για ϋνα νοικοκυριό, μόλισ κριθεύ ότι
εύναι επιλϋξιμο για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα ΚΕΑ. Το ποςό καθορύζεται από το κρϊτοσ (όπωσ επιςημαύνεται
ςτην περιγραφό του ειςοδηματικού κριτηρύου υπό ςημεύο 4.3) και διαφοροποιεύται ανϊλογα με τον
αριθμό και την ηλικύα των μελών του επιλϋξιμου νοικοκυριού.

Σα ποςϊ τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ για τισ επιλϋξιμεσ μονϊδεσ που υποβϊλλουν αύτηςη
υπολογύζονται ωσ η διαφορϊ μεταξύ του Εγγυημϋνου Ποςού και του ειςοδόματοσ που
υπολογύζεται για τουσ ςκοπούσ τησ ϋνταξησ ςτο Πρόγραμμα. Για τον υπολογιςμό του
μηνιαύου ποςού τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ που θα καταβϊλλεται, αφαιρεύται το ςυνολικό
ειςόδημα που υπολογύζεται για τουσ ςκοπούσ τησ ϋνταξησ ςτο Πρόγραμμα (αφού ϋχει αφαιρεθεύ το
20% του καθαρού ειςοδόματοσ από μιςθωτϋσ υπηρεςύεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του ειςοδόματοσ
που προϋρχεται από υπηρεςύεσ που παρϋχονται «με δελτύο παροχόσ υπηρεςιών ό εργόςημο καθώσ
και των ποςών από πηγϋσ κατϊρτιςησ, προγρϊμματα κοινωφελούσ εργαςύασ ό οποιοδόποτε ϊλλο
πρόγραμμα εργαςύασ») από το Εγγυημϋνο Ποςό και διαιρεύται δια του 6.
Το παρακϊτω πλαύςιο παρϋχει ϋνα παρϊδειγμα του πώσ υπολογύζεται το ποςό τησ ειςοδηματικόσ
ενύςχυςησ.
Πλαύςιο 4: Καθοριςμόσ τησ Μηνιαύασ Ειςοδηματικόσ Ενύςχυςησ – Παρϊδειγμα
Ασ υποθϋςουμε ότι μύα ωφελούμενη μονϊδα απαρτύζεται από ϋνα ζευγϊρι και ϋνα ανόλικο τϋκνο και ότι
το ςυνολικό ειςόδημα που υπολογύζεται για τουσ ςκοπούσ τησ ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα ανϋρχεται ςε
1.200 ευρώ (δηλαδό, κατόπιν αφαύρεςησ του 20% από τυχόν ειςόδημα που προϋρχεται από «μιςθωτϋσ
υπηρεςύεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και αυτών που παρϋχονται με δελτύο παροχόσ υπηρεςιών ό εργόςημο
καθώσ και των ποςών από πηγϋσ κατϊρτιςησ, προγρϊμματα κοινωφελούσ εργαςύασ ό οποιοδόποτε ϊλλο
πρόγραμμα εργαςύασ»):
 Κατώφλι/Εγγυημϋνο Ποςό: (€200 + 100 € + 50 €) * 6=€ 2.100
 Μηνιαύο ποςό ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ: (€ 2.100 - € 1.200)/6 = € 150
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4.5 Διαςταυρώςεισ
Οι διαςταυρώςεισ διαςφαλύζουν ότι τα ςτοιχεύα που υποβϊλλονται μϋςω τησ διαδικαςύασ υποβολόσ
αύτηςησ εύναι ςωςτϊ. Η διαςταύρωςη δεδομϋνων γύνεται ςυνόθωσ ηλεκτρονικϊ με ςύγκριςη των
ςυςτημϊτων βϊςεων δεδομϋνων. Το πρόγραμμα ΚΕΑ διαθϋτει ϋναν αριθμό διαςταυρώςεων για την
επιβεβαύωςη τησ ακρύβειασ των ςτοιχεύων του αιτούντοσ.

Αρμοδιότητεσ τησ ΗΔΙΚΑ
Η ΗΔΙΚΑ εύναι αρμόδια για τη διεξαγωγό των διαςταυρώςεων, ωσ προσ τα κϊτωθι:
 διαςταυρώςεισ ωσ προσ τα ςτοιχεύα ειςοδόματοσ και περιουςιακών ςτοιχεύων
 διαςταυρώςεισ ωσ προσ το ειςόδημα από επιδόματα
 ςυχνότητα διαςταυρώςεων, χρονικό πλαύςιο και τρόποι επικοινωνύασ μεταξύ υπηρεςιών
Μετϊ το πϋρασ των διαςταυρώςεων, θα δημιουργεύται ϋνασ κατϊλογοσ των δικαιούχων από το
ΔΠΣ.

4.6 Επαλόθευςη/Επιβεβαύωςη
Η επαλόθευςη αναφϋρεται ςτη διαδικαςύα τησ επιβεβαύωςησ των ςτοιχεύων ςτην περύπτωςη
αναντιςτοιχιών που προκύπτουν κατϊ τη διαςταύρωςη δεδομϋνων. Σε περύπτωςη που υπϊρχουν
αναντιςτοιχύεσ απαιτεύται η προςκόμιςη δικαιολογητικών για την επαλόθευςη/επιβεβαύωςη των
δεδομϋνων.

Αρμοδιότητεσ τησ ΗΔΙΚΑ
Η ΗΔΙΚΑ μπορεύ να επιλεγεύ ϋνα δεύγμα δικαιούχων, για τυχαύο, εκ των υςτϋρων, ϋλεγχο. Εν
ςυνεχεύα, αποςτϋλει τον κατϊλογο των προσ ϋλεγχο δικαιούχων ςτουσ Δόμουσ (μϋςω του
ηλεκτρονικού πληροφοριακού ςυςτόματοσ).

Αρμοδιότητεσ των Δήμων και των ΚΕΠ
Σο ΔΠ θα ειδοποιεύ τουσ αιτούντεσ όταν απαιτεύται η υποβολό ςυμπληρωματικών
εγγρϊφων, τα οπούα πρϋπει να υποβληθούν από τον αιτούντα αυτοπροςώπωσ, ςε
περύπτωςη που λεύπουν πληροφορύεσ ό αυτϋσ εύναι ελλιπεύσ ό παρουςιϊζουν
αναντιςτοιχύεσ. Επύςησ οι δόμοι θα εύναι αρμόδιοι για την παραλαβό και επιβεβαύωςη των
εγγρϊφων από τουσ πολύτεσ, κρατώντασ αντύγραφο τησ υποβολόσ ςτο φϊκελο του
αιτούντοσ και καταχωρώντασ ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα την ορθότητα, ό μη, των
εγγρϊφων που ϋχουν υποβληθεύ.
Ο πύνακασ και το κεύμενο που ακολουθούν περιγρϊφουν ςυνοπτικϊ τισ διαδικαςύεσ που θα
ακολουθηθούν από το προςωπικό του Δόμου ςε περύπτωςη που υπϊρχει αναντιςτοιχύα ςτα
ςτοιχεύα τησ αύτηςησ του αιτούντοσ και απαιτεύται επαλόθευςη, καθώσ επύςησ και ςε περύπτωςη
αλλαγών που επόλθαν ςτην κατϊςταςη του δικαιούχου μετϊ την ημερομηνύα υποβολόσ τησ
αύτηςησ που απαιτεύται να δηλωθούν. Για κϊθε περύπτωςη, περιλαμβϊνονται τα ϋγγραφα που οι
αιτούντεσ οφεύλουν να προςκομύςουν ςτο δόμο. Οριςμϋνεσ αλλαγϋσ που προκύπτουν μετϊ την
ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ ςυνεπϊγονται υπολογιςμό εκ νϋου των κριτηρύων ϋνταξησ και
των ειςοδηματικών ενιςχύςεων εκ μϋρουσ τησ ΗΔΙΚΑ. Ϊλλεσ αλλαγϋσ δεν θα ϋχουν ςυνϋπειεσ ςε
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ςχϋςη με το ποςό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ ό την παραμονό ςτο πρόγραμμα. Ωςτόςο, ο αιτών
πρϋπει να αναφϋρει τυχόν τϋτοιεσ αλλαγϋσ ςτο δόμο και οι αλλαγϋσ πρϋπει να ϋχουν προςηκόντωσ
καταχωρηθεύ ςτην αύτηςη που υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ και τα τυχόν δικαιολογητικϊ που
προςκόμιςε ο δικαιούχοσ να ϋχουν περιληφθεύ ςτο φϊκελο τησ ωφελούμενησ μονϊδασ. Οι βαςικϋσ
κατηγορύεσ αλλαγών που πρϋπει να υποβληθούν ςτο δόμο εύναι οι παρακϊτω:
 Αλλαγό ςτη ςύνθεςη του νοικοκυριού (γϋννηςη, διαζύγιο, γϊμοσ, θϊνατοσ, υιοθεςύα κτλ)
 Αλλαγό διαμονόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αλλαγόσ διεύθυνςησ εντόσ του ύδιου δόμου
 Αλλαγό εργαςιακόσ κατϊςταςησ (απώλεια εργαςύασ, απόκτηςη εργαςύασ, ςύνταξη)
 Αλλαγό ςτην οικονομικό κατϊςταςη: Αλλαγό ςτο ειςόδημα, πώληςη περιουςιακών
ςτοιχεύων
(αυτοκύνητα,
μοτοςικλϋτεσ,
ακύνητα),
αλλαγό
τησ
αξύασ
των
χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων
Ο πύνακασ που ακολουθεύ αναφϋρεται λεπτομερώσ ςτα δικαιολογητικϊ που πρϋπει να
προςκομιςτούν ςτο δόμο ςε περύπτωςη που υπϊρχει αναντιςτοιχύα ωσ προσ τη ςύνθεςη τησ
μονϊδασ που υποβϊλλει την αύτηςη, ωσ προσ τη διαμονό καθώσ επύςησ και ωσ προσ την κατοχό
περιουςιακών ςτοιχεύων. Επύςησ, ο πύνακασ αναφϋρεται ςε διϊφορα γεγονότα ζωόσ που οι
δικαιούχοι οφεύλουν να αναφϋρουν ςτο δόμο, τα δικαιολογητικϊ που οφεύλουν να προςκομύςουν
και, κατϊ περύπτωςη, τισ αλλαγϋσ που πρϋπει να γύνουν ςτην ηλεκτρονικό αύτηςη και τισ ενϋργειεσ
ςτισ οπούεσ πρϋπει να προβεύ η ΗΔΙΚΑ μετϊ την καταχώρηςη των αλλαγών και την επαλόθευςη
των δικαιολογητικών από το Δόμο.
Ο παρών πύνακασ περιλαμβϊνει ϋνα προςωρινό κατϊλογο γεγονότων και προτεινόμενων
ενεργειών και θα πρϋπει να θεωρηθεύ ωσ "ενεργό" ϋγγραφο προσ τακτικό επικαιροπούηςη βϊςει
τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ και τησ εμπειρύασ και ανατροφοδότηςησ από τουσ Δόμουσ. Οι
δόμοι ενθαρρύνονται να ςτϋλνουν τισ προτϊςεισ τουσ ό προτεινόμενεσ λύςεισ ςτην Ομϊδα
Διούκηςησ Ϋργου του Προγρϊμματοσ.
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Πύνακασ 3: Διαδικαςύεσ Επαλόθευςησ
Γεγονόσ /Λόγοσ
αναντιςτοιχύασ

τοιχεύα/Δικαιολογ
ητικϊ που
απαιτούνται από
τον
Αιτούντα/Δικαιούχ
ο προσ το Δόμο

Ενϋργεια
Δικαιούχου/Αιτούντοσ

Πληροφοριακό
ύςτημα/ΗΔΙΚΑ

Ενϋργεια Δόμου

ημειώςεισ

ΑΝΑΝΣΙΣΟΙΦΙΑ Ή ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΤΝΘΕΗ ΣΟΤ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ

Γϋννηςη

Πιςτοποιητικό
γϋννηςησ

Υποβϊλλει νϋα αύτηςη
(αντύγραφο τησ
προηγούμενησ) ώςτε
να ςυμπεριληφθεύ το
νεογϋννητο μϋλοσ τησ
ενιςχυόμενησ
μονϊδασ, προςθϋτει τα
ςτοιχεύα του και
υποβϊλλει τα ςχετικϊ
ϋγγραφα ςτο Δόμο

Σε περύπτωςη υποβολόσ
νϋασ αύτηςησ, ελϋγχονται
εκ νϋου τα κριτόρια
ϋνταξησ και το ποςό τησ
ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ

Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
ςχετικϊ ϋγγραφα

Απαιτεύται προςκόμιςη δικαιολογητικών. Σε
αντύθετη περύπτωςη (εϊν εντοπιςτεύ μϋςω τησ
διαδικαςύασ επαλόθευςησ) η καταβολό
αναςτϋλλεται προςωρινϊ.

Τιοθεςύα

Αποδεικτικό
ϋγγραφο υιοθεςύασ
(δικαςτικό
απόφαςη που να
ορύζει γονικό
μϋριμνα εκ του
νόμου ό
οικογενειακό
κατϊςταςη)

Υποβϊλλει νϋα αύτηςη
(αντύγραφο τησ
προηγούμενησ) ώςτε
να ςυμπεριληφθεύ
ςτην αύτηςη το μϋλοσ
που υιοθετόθηκε,
προςθϋτει τα ςτοιχεύα
του και υποβϊλλει τα
ςχετικϊ ϋγγραφα ςτο
Δόμο

Σε περύπτωςη υποβολόσ
νϋασ αύτηςησ, ελϋγχονται
εκ νϋου τα κριτόρια
ϋνταξησ και το ποςό τησ
ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ

Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
ςχετικϊ ϋγγραφα

Τα δικαιολογητικϊ πρϋπει να προςκομύζονται εντόσ
15 ημερών.

Υποβϊλλει νϋα αύτηςη
(αντύγραφο τησ
προηγούμενησ) ώςτε
να εξαιρεθεύ το μϋλοσ
τησ ενιςχυόμενησ
μονϊδασ που
απεβύωςε και
υποβϊλλει τα ςχετικϊ
ϋγγραφα ςτο Δόμο

Σε περύπτωςη υποβολόσ
νϋασ αύτηςησ, ελϋγχονται
εκ νϋου τα κριτόρια
ϋνταξησ και το ποςό τησ
ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ.
Σε περύπτωςη θανϊτου
όλων των μελών τησ
ενιςχυόμενησ μονϊδασ,
διακόπτεται η καταβολό
από την πρώτη ημϋρα του
μόνα μετϊ το θϊνατο του
δικαιούχου ό των

Θϊνατοσ

Πιςτοποιητικό
θανϊτου

Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
ςχετικϊ ϋγγραφα

Τα δικαιολογητικϊ πρϋπει να προςκομύζονται εντόσ
15 ημερών. Σε αντύθετη περύπτωςη (εϊν εντοπιςτεύ
μϋςω τησ διαδικαςύασ επαλόθευςησ) η καταβολό
διακόπτεται.
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Πύνακασ 3: Διαδικαςύεσ Επαλόθευςησ
Γεγονόσ /Λόγοσ
αναντιςτοιχύασ

τοιχεύα/Δικαιολογ
ητικϊ που
απαιτούνται από
τον
Αιτούντα/Δικαιούχ
ο προσ το Δόμο

Ενϋργεια
Δικαιούχου/Αιτούντοσ

Πληροφοριακό
ύςτημα/ΗΔΙΚΑ

Ενϋργεια Δόμου

ημειώςεισ

Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
ςχετικϊ ϋγγραφα

Τα δικαιολογητικϊ πρϋπει να προςκομύζονται εντόσ
15 ημερών. Σε αντύθετη περύπτωςη (εϊν εντοπιςτεύ
μϋςω τησ διαδικαςύασ επαλόθευςησ) η καταβολό
διακόπτεται.

δικαιούχων

Γϊμοσ / Αςτικό
Ένωςη /
υμβύωςη

Πιςτοποιητικό
γϊμου ό
Πιςτοποιητικό
Αςτικόσ Ϋνωςησ ό
Αποδεικτικό τησ
ςυμβύωςησ
(ςυμφωνητικό
ςυμμύςθωςησ ό
ςτεγαςτικό δϊνειο,
κοινϊ
χρηματοοικονομικ
ϊ ςυμφϋροντα
όπωσ τραπεζικού
λογαριαςμού)

Διαζύγιο /
Λόξη Αςτικόσ
Ένωςησ / Λόξη
υμβύωςησ /
Διϊςταςη

Τελεςύδικη
δικαςτικό
απόφαςη επύ του
διαζυγύου ό επύ τησ
λόξησ τησ αςτικόσ
ϋνωςησ

Υποβϊλλει νϋα αύτηςη
(αντύγραφο τησ
προηγούμενησ) ώςτε
να ςυμπεριληφθεύ
ςτην αύτηςη ο/η
ςύζυγοσ/ςύντροφοσ,
προςθϋτει τα ςτοιχεύα
του/τησ και
υποβϊλλει τα ςχετικϊ
ϋγγραφα ςτο Δόμο. Αν
το ϊτομο που
παντρεύτηκε
πρόςφατα όταν
προηγουμϋνωσ μϋλοσ
ϊλλησ ενιςχυόμενησ
μονϊδασ, η ςχετικό
αύτηςη πρϋπει επύςησ
να τροποποιηθεύ
αφαιρώντασ το ϊτομο
που παντρεύτηκε
πρόςφατα
Υποβϊλλει νϋα αύτηςη
(αντύγραφο τησ
προηγούμενησ) ώςτε
να εξαιρεθεύ ο/η
ςύζυγοσ/ςύντροφοσ
και υποβϊλλει τα
ςχετικϊ ϋγγραφα ςτο
Δόμο

Σε περύπτωςη υποβολόσ
νϋασ αύτηςησ, ελϋγχονται
εκ νϋου τα κριτόρια
ϋνταξησ και το ποςό τησ
ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ

Σε περύπτωςη υποβολόσ
νϋασ αύτηςησ, ελϋγχονται
εκ νϋου τα κριτόρια
ϋνταξησ και το ποςό τησ
ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ
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Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
ςχετικϊ ϋγγραφα

Τα δικαιολογητικϊ πρϋπει να προςκομύζονται εντόσ
15 ημερών. Σε αντύθετη περύπτωςη (εϊν εντοπιςτεύ
μϋςω τησ διαδικαςύασ επαλόθευςησ) η καταβολό
διακόπτεται.
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Πύνακασ 3: Διαδικαςύεσ Επαλόθευςησ
Γεγονόσ /Λόγοσ
αναντιςτοιχύασ

τοιχεύα/Δικαιολογ
ητικϊ που
απαιτούνται από
τον
Αιτούντα/Δικαιούχ
ο προσ το Δόμο

Ενϋργεια
Δικαιούχου/Αιτούντοσ

Πληροφοριακό
ύςτημα/ΗΔΙΚΑ

Ενϋργεια Δόμου

ημειώςεισ

Απόδειξη
διαβύωςησ ςε
διϊςταςη (π.χ.
Υποβϊλλει νϋα αύτηςη
μϋςω λογαριαςμών (αντύγραφο τησ
Σε περύπτωςη υποβολόσ
Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
ΔΕΚΟ, υποβολόσ
προηγούμενησ) ώςτε
Τα δικαιολογητικϊ πρϋπει να προςκομύζονται εντόσ
νϋασ αύτηςησ, ελϋγχονται
για την υποβολό τησ νϋασ
ξεχωριςτών
να εξαιρεθεύ ο/η
15 ημερών. Σε αντύθετη περύπτωςη (εϊν εντοπιςτεύ
Διϊςταςη
εκ νϋου τα κριτόρια
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
φορολογικών
ςύζυγοσ/ςύντροφοσ
μϋςω τησ διαδικαςύασ επαλόθευςησ) η καταβολό
ϋνταξησ και το ποςό τησ
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
δηλώςεων,
και υποβϊλλει τα
διακόπτεται.
ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ
ςχετικϊ ϋγγραφα
δικαςτικόσ
ςχετικϊ ϋγγραφα ςτο
απόφαςησ
Δόμο
διϊςταςησ, αύτηςησ
διαζυγύου)
ΑΝΑΝΣΙΣΟΙΦΙΑ ΄Η ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΑΛΛΑΓΕ) ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ
Η ωφελούμενη
μονϊδα
απομακρύνθηκ
ε μόνιμα εκτόσ
ενόσ εκ των 30
Δόμων

Μιςθωτόριο
ςυμβόλαιο,
λογαριαςμού ΔΕΚΟ

Υποβϊλει νϋα αύτηςη
(αντύγραφο από την
προηγούμενη) με την
οπούα δηλώνεται η
αλλαγό τησ διαμονόσ

Σε περύπτωςη υποβολόσ
νϋασ αύτηςησ, διακόπτεται
η καταβολό

Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
ςχετικϊ ϋγγραφα

ΑΝΑΝΣΙΣΟΙΦΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ
Απώλεια
εργαςύασ του
δικαιούχου ό
των μελών τησ
μονϊδασ του
δικαιούχου

Προςκόμιςη
επιςτολόσ
απόλυςησ από
τον εργοδότη

Εύρεςη
εργαςύασ

Δόλωςη του
ονόματοσ και τησ
διεύθυνςησ του
εργοδότη

Υποβϊλλει νϋα αύτηςη
(αντύγραφο τησ
προηγούμενησ) ώςτε να
εξαςφαλιςτεύ ότι
αντανακλϊται η νϋα
κατϊςταςη και
υποβϊλλει τα ςχετικϊ
ϋγγραφα ςτο Δόμο
Υποβϊλλει νϋα αύτηςη
(αντύγραφο τησ
προηγούμενησ) ώςτε να
εξαςφαλιςτεύ ότι
αντανακλϊται η νϋα

Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
ςχετικϊ ϋγγραφα

Ελϋγχονται εκ νϋου τα
κριτόρια ϋνταξησ και το
ποςό τησ ειςοδηματικόσ
ενύςχυςησ

Ελϋγχονται εκ νϋου τα
κριτόρια ϋνταξησ και το
ποςό τησ ειςοδηματικόσ
ενύςχυςησ

Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
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Το νϋο ϊνεργο μϋλοσ οφεύλει να πληρού πρόςθετεσ
προώποθϋςεισ
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Πύνακασ 3: Διαδικαςύεσ Επαλόθευςησ
Γεγονόσ /Λόγοσ
αναντιςτοιχύασ

τοιχεύα/Δικαιολογ
ητικϊ που
απαιτούνται από
τον
Αιτούντα/Δικαιούχ
ο προσ το Δόμο

Ενϋργεια
Δικαιούχου/Αιτούντοσ

Πληροφοριακό
ύςτημα/ΗΔΙΚΑ

Ενϋργεια Δόμου

ημειώςεισ

κατϊςταςη και το
ςχετικϊ ϋγγραφα
ειςόδημα και υποβϊλλει
τα ςχετικϊ ϋγγραφα ςτο
Δόμο
ΑΛΛΑΓΕ ΣΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ

Πώληςη ό
κληρονομύα ό
αγορϊ
ακύνητησ
περιουςύασ

Συμβόλαιο
πώληςησ ό αγορϊσ,
ςύμβαςη,
αποδεικτικό
πρϊξησ,
αποδεικτικό τησ
οικονομικόσ
ςυναλλαγόσ

Υποβϊλλει νϋα αύτηςη
(αντύγραφο τησ
προηγούμενησ) ώςτε
να εξαςφαλιςτεύ ότι
αντανακλϊται η νϋα
κατϊςταςη και
υποβϊλλει τα ςχετικϊ
ϋγγραφα ςτο Δόμο

Ελϋγχονται εκ νϋου τα
κριτόρια ϋνταξησ και το
ποςό τησ ειςοδηματικόσ
ενύςχυςησ

Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
ςχετικϊ ϋγγραφα

Υποχρϋωςη δόλωςησ αγορϊσ ό πώληςησ εντόσ 15
ημερών

Αγορϊ ό
πώληςη
οχημϊτων με
κινητόρα ό
διακοπό χρόςη
οχημϊτων με
κινητόρα

Συμβόλαιο
πώληςησ ό αγορϊσ,
ςύμβαςη,
αποδεικτικό
πρϊξησ,
αποδεικτικό τησ
οικονομικόσ
ςυναλλαγόσ.
Αποδεικτικό
εγγρϊφου του
Υπουργεύου
Μεταφορών ςτο
οπούο να
εμφανύζεται ότι το
όχημα δεν
επιτρϋπεται εκ του
νόμου να
κυκλοφορεύ

Υποβϊλλει νϋα αύτηςη
(αντύγραφο τησ
προηγούμενησ) ώςτε
να εξαςφαλιςτεύ ότι
αντανακλϊται η νϋα
κατϊςταςη και
υποβϊλλει τα ςχετικϊ
ϋγγραφα ςτο Δόμο

Ελϋγχονται εκ νϋου τα
κριτόρια ϋνταξησ και το
ποςό τησ ειςοδηματικόσ
ενύςχυςησ

Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
ςχετικϊ ϋγγραφα

Υποχρϋωςη δόλωςησ αγορϊσ, πώληςησ, διακοπόσ
χρόςησ εντόσ 15 ημερών
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Πύνακασ 3: Διαδικαςύεσ Επαλόθευςησ
Γεγονόσ /Λόγοσ
αναντιςτοιχύασ

Κϋρδοσ από
χρηματοοικον
ομικϊ
περιουςιακϊ
ςτοιχεύα ώςτε
η αξύα τουσ να
υπερβαύνει το
κριτόριο
ϋνταξησ

τοιχεύα/Δικαιολογ
ητικϊ που
απαιτούνται από
τον
Αιτούντα/Δικαιούχ
ο προσ το Δόμο

Ενϋργεια
Δικαιούχου/Αιτούντοσ

Τραπεζικόσ
λογαριαςμόσ,
εντολό πύςτωςησ,
αποδεικτικό
πληρωμόσ

Ενημϋρωςη Δόμου ωσ
προσ την απόκτηςη
κϋρδουσ από
χρηματοοικονομικϊ
περιουςιακϊ ςτοιχεύα
και υποβολό των
ςχετικών εγγρϊφων
ςτουσ Δόμουσ

Πληροφοριακό
ύςτημα/ΗΔΙΚΑ

Ενϋργεια Δόμου

Παρϋχει βοόθεια ςτον αιτούντα
για την υποβολό τησ νϋασ
αύτηςησ και παραλαμβϊνει,
επιβεβαιώνει και καταχωρεύ τα
ςχετικϊ ϋγγραφα

Διακοπό καταβολόσ την
πρώτη ημϋρα του
επόμενου μόνα
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ημειώςεισ

Υποχρϋωςη δόλωςησ τησ αύξηςησ ςτα
χρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα από τα
οπούα η μονϊδα κρύνεται μη επιλϋξιμη εντόσ 15
ημερών
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4.7 Ειδοπούηςη
Οι αιτούντεσ θα ειδοποιούνται αμϋςωσ μετϊ την οριςτικό υποβολό τησ αύτηςησ για την ϋγκριςη ό
απόρριψη τουσ ςτο πρόγραμμα.

Κατϊ την υποβολό τησ αύτηςησ, εύτε απευθεύασ από τον αιτούντα, εύτε μϋςω των Δόμων ό των ΚΕΠ,
και ςε περύπτωςη που δεν ϋχουν προκύψει αναντιςτοιχύεσ ό ανϊγκη προςκόμιςησ
δικαιολογητικών, οι αιτούντεσ θα ειδοποιούνται αυτόματα ωσ προσ το εϊν ϋγιναν δεκτού (ό όχι)
μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ.
Σε περύπτωςη που παρουςιαςτούν αναντιςτοιχύεσ ςτα ςτοιχεύα που υποβϊλλονται με την αύτηςη,
οι αιτούντεσ θα ενημερώνονται ϊμεςα ότι η αύτηςό τουσ ϋχει επιςημανθεύ προσ ϋλεγχο.
Κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ, οι ωφελούμενεσ μονϊδεσ θα ενημερώνονται για την
κατϊςταςη και το ποςό τησ καταβολόσ τουσ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ ό μϋςω
ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ό μϋςω γραπτών μηνυμϊτων ςτον αριθμό του κινητού τηλεφώνου
τουσ, ανϊλογα με τον τρόπο επικοινωνύασ που επϋλεξαν ςτο ϋντυπο τησ αύτηςησ.

Αρμοδιότητεσ τησ ΗΔΙΚΑ:
Η ΗΔΙΚΑ εύναι ο υπεύθυνοσ φορϋασ για να ειδοποιεύ όςουσ αιτούντεσ ϋχουν εγκριθεύ (τουτϋςτιν
όςουσ εύναι επιλϋξιμοι βϊςει των κριτηρύων ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα και ϋχουν όλα τα ςτοιχεύα
πλόρη και επαληθευμϋνα) καθώσ και όςουσ ϋχουν απορριφθεύ, επικαιροποιώντασ το ηλεκτρονικό
ςύςτημα, ςχετικϊ με τισ αναμενόμενεσ ημερομηνύεσ καταβολόσ και τα ςχετικϊ ποςϊ.

Αρμοδιότητεσ των Δήμων
Οι Δόμοι εύναι υπεύθυνοι για την τόρηςη ξεχωριςτού φακϋλου για κϊθε ωφελούμενη μονϊδα. Ο
φϊκελοσ θα περιλαμβϊνει όλα τα δικαιολογητικϊ που ϋχει παραληφθεύ, και ςε μεταγενϋςτερο
ςτϊδιο, κϊθε ϋγγραφο που περιγρϊφει τα αποτελϋςματα των κοινωνικών ερευνών, τη
ςυμμόρφωςη με τα ςχϋδια ϋνταξησ και ενςωμϊτωςησ κλπ.

4.8 Πληρωμό
Η διαδικαςύα Πληρωμόσ περιλαμβϊνει την παροχό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ, καθώσ και τη
διαδικαςύα καθοριςμού τησ ςυχνότητασ και του μηχανιςμού για τη μεταφορϊ των χρημϊτων. Στο
πλαύςιο του προγρϊμματοσ ΚΕΑ, οι πληρωμϋσ θα γύνονται ηλεκτρονικϊ μϋςω τραπεζικών
λογαριαςμών των δικαιούχων.

4.8.1 Φρόνοσ Πληρωμόσ
Το ποςό των ειςοδηματικών ενιςχύςεων καταβϊλλεται κϊθε μόνα με πύςτωςη ςτον τραπεζικό
λογαριαςμό του δικαιούχου, εντόσ των τελευταύων πϋντε (5) ημερολογιακών ημερών κϊθε μόνα.

4.8.2 Σρόποσ Πληρωμόσ
Εϊν το ςυνολικό ποςό τησ ενύςχυςησ εύναι ύςο ό μεγαλύτερο από 100 ευρώ, το 50%του ςυνολικού
ποςού θα δαπανϊται αποκλειςτικϊ με τη χρόςη προπληρωμϋνησ τραπεζικόσ κϊρτασ που μπορεύ να
χρηςιμοποιηθεύ χωρύσ κανϋνα περιοριςμό, ςυμπεριλαμβανομϋνων ηλεκτρονικών πληρωμών, και το
υπόλοιπο 50% μπορεύ να αναληφθεύ ςε μετρητϊ μϋςω χρεωςτικόσ κϊρτασ από τα ΑΤΜ των
τραπεζών. Η χρόςη αυτών των καρτών θα γύνεται χωρύσ κόςτοσ ςυναλλαγόσ για τουσ δικαιούχουσ.
Σε περύπτωςη που ο δικαιούχοσ δεν ϋχει χρεωςτικό κϊρτα πριν από την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα
ΚΕΑ, τότε εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκδώςει χρεωςτικό κϊρτα. Για τουσ ςκοπούσ τησ εφαρμογόσ του
προγρϊμματοσ ΚΕΑ, οι δικαιούχοι δεν θα χρεώνονται με ϋξοδα για τισ ςυναλλαγϋσ αυτών των
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καρτών, εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που θα κϊνουν ανϊληψη μετρητών από ΑΤΜ Τρϊπεζασ που
εύναι ϊλλη από αυτό ςτην οπούα ο δικαιούχοσ τηρεύ το λογαριαςμό.
Το δικαύωμα ςτην ειςοδηματικό ενύςχυςη υπολογύζεται από την πρώτη (1η) ημϋρα του μόνα που
ϋπεται εκεύνου κατϊ τον οπούο υποβλόθηκε η αύτηςη, ανεξϊρτητα από την ημερομηνύα ϋγκριςόσ
τησ. Αν η αύτηςη εγκριθεύ ςε ημερομηνύα μετϊ την πρώτη ημϋρα του μηνόσ που ακολουθεύ εκεύνον
ςτον οπούο η αύτηςη υποβλόθηκε, το ποςό θα καταβληθεύ ςτον δικαιούχο αναδρομικϊ. Το ελϊχιςτο
ποςό τησ ενύςχυςησ εύναι 10 ευρώ το μόνα.
Τϋλοσ, η ειςοδηματικό ενύςχυςη θα καταβϊλλεται μϋχρι τισ 31 Δεκεμβρύου 2016.

4.8.3 Διαδικαςύα Πληρωμόσ






Η ΗΔΙΚΑ ςυντϊςςει:
 Λεπτομερό κατϊλογο των δικαιούχων ςε ηλεκτρονικό μορφό με τα πλόρη ςτοιχεύα
των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομικό διεύθυνςη, ΑΦΜ),
αριθμό τραπεζικού λογαριαςμού ςε μορφό ΙΒΑΝ, το αντύςτοιχο πιςτωτικό ύδρυμα,
ςτο οπούο τηρεύται ο λογαριαςμόσ, και το ποςό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ το
οπούο δικαιούται ο δικαιούχοσ.
 Αυτόσ ο ηλεκτρονικόσ κατϊλογοσ μπορεύ να τύχει επεξεργαςύασ από την εταιρεύα
«Διατραπεζικϊ Συςτόματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.), ςτην οπούα και προωθεύται.
 Συγκεντρωτικό κατϊςταςη των δικαιούχων ςε ηλεκτρονικό μορφό, που
περιλαμβϊνει το ςυνολικό ποςό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ, ολογρϊφωσ και
αριθμητικώσ, ανϊ τρϊπεζα ό πιςτωτικό ύδρυμα.
Η ΓΔΟΥ αποςτϋλλει τη ςυγκεντρωτικό κατϊςταςη ςτην 24η Διεύθυνςη Λογαριαςμών του
Δημοςύου του Γενικού Λογιςτηρύου του Κρϊτουσ (Γ.Λ.Κ.), η οπούα εκδύδει, βϊςει αυτόσ,
ειδικό εντολό προσ την Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ για χρϋωςη του λογαριαςμού του Δημοςύου
200 «Ελληνικό Δημόςιο − Συγκϋντρωςη Ειςπρϊξεων − Πληρωμών» με πύςτωςη των
τραπεζικών λογαριαςμών των οικεύων τραπεζών ό πιςτωτικών ιδρυμϊτων, μϋςω των
οπούων διενεργούνται οι πληρωμϋσ των δικαιούχων.
Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποςτϋλλει τον κατϊλογο των δικαιούχων, οι λογαριαςμού των οπούων
πιςτώθηκαν, ςτη Διεύθυνςη Οικονομικόσ Διαχεύριςησ και Υπηρεςιών, ςτη Διεύθυνςη
Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ και ςτην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

4.8.4 Αναςτολό πληρωμόσ
Η καταβολό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ του προγρϊμματοσ «Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ»
αναςτϋλλεται ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ:
 Εϊν οι ανόλικοι τησ ωφελούμενησ μονϊδασ δεν φοιτούν τακτικϊ ςε ςχολεύο υποχρεωτικόσ
εκπαύδευςησ (ςύμφωνα με το κανονιςτικό πλαύςιο του Υπουργεύου Παιδεύασ) ό διακόψουν
τη φούτηςη ςτην πρωτοβϊθμια ό δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. Στην περύπτωςη αυτό, η
παροχό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ αποκαθύςταται την 1η του επόμενου μόνα εκεύνου
ςτον οπούο αποκαταςτϊθηκε η φούτηςη.
 Εϊν οι ενόλικεσ που δεν ϋχουν ολοκληρώςει τη φούτηςό τουσ ςτην υποχρεωτικό
εκπαύδευςη δεν εγγραφούν ςτα ςχολεύα δεύτερησ ευκαιρύασ του Δόμου τουσ. Στισ
περιπτώςεισ αυτϋσ, η ειςοδηματικό ενύςχυςη αποκαθύςταται τον επόμενο μόνα εκεύνου τησ
εγγραφόσ των εν λόγω ενηλύκων ςε αυτό το ςχολεύο.
Ο δικαιούχοσ ειδοποιεύται για τη διακοπό τησ καταβολόσ του ΚΕΑ μϋςω ηλεκτρονικού
ταχυδρομεύου ςτη διεύθυνςη που ϋχει δηλώςει ςτην αύτηςη. Η παραπϊνω ειδοπούηςη φϋρει την
υπογραφό του Γενικού Γραμματϋα Πρόνοιασ, αποτελεύ διοικητικό πρϊξη και αποςτϋλλεται ςτη
Διεύθυνςη Οικονομικόσ Διαχεύριςησ και Υπηρεςιών του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ
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Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ για να αναζητηθούν τυχόν αχρεωςτότωσ καταβληθϋντα
ποςϊ.

4.8.5 Διακοπό πληρωμόσ − Αχρεωςτότωσ Καταβληθϋντα
Η καταβολό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ του προγρϊμματοσ διακόπτεται:
 Εϊν περιϋλθουν ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Δόμου ϋγγραφα ςτοιχεύα από τα οπούα
προκύπτουν ότι η καταβολό ϋγινε χωρύσ να πληρούνται οι νόμιμεσ προώποθϋςεισ. Αυτϊ
διαβιβϊζονται ςτην Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ, η οπούα τα
εξετϊζει. Εφόςον διαπιςτωθεύ ότι η καταβολό ϋγινε χωρύσ να πληρούνται οι νόμιμεσ
προώποθϋςεισ, εκδύδεται πρϊξη διακοπόσ τησ καταβολόσ. Σε αυτό την περύπτωςη, η
ωφελούμενη μονϊδα δικαιούται να επανυποβϊλει αύτηςη για το Πρόγραμμα μετϊ την
πϊροδο ενόσ ϋτουσ, από την ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ πρϊξησ διακοπόσ και με την
προώπόθεςη ότι ϋχουν επιςτραφεύ τα αχρεωςτότωσ καταβληθϋντα.
 Εϊν διαπιςτωθεύ, μϋςω των μηνιαύων διαςταυρώςεων ό τησ διεξαγωγόσ κοινωνικόσ
ϋρευνασ, αναντιςτοιχύα ανϊμεςα ςε όςα δηλώθηκαν ςτην αύτηςη και ςτην τρϋχουςα
κατϊςταςη του νοικοκυριού ό εϊν η επόμενη δόλωςη Ε1 δεν αντανακλϊ τα ςτοιχεύα που
δηλώθηκαν κατϊ τη διαδικαςύα υποβολόσ των αιτόςεων. Σε αυτό την περύπτωςη, η
ωφελούμενη μονϊδα δικαιούται να επανυποβϊλει αύτηςη για το Πρόγραμμα μετϊ την
πϊροδο ενόσ ϋτουσ, από την ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ πρϊξησ διακοπόσ και με την
προώπόθεςη ότι ϋχουν επιςτραφεύ τα αχρεωςτότωσ καταβληθϋντα.
 Δικαιούχοι που δύνανται να εργαςτούν, αδικαιολόγητα, δεν εκπληρώνουν τισ υποχρεώςεισ
που περιγρϊφονται. Σε αυτό την περύπτωςη η ωφελούμενη μονϊδα ϋχει δικαύωμα
επανυποβολόσ αύτηςησ μετϊ την πϊροδο ενόσ ϋτουσ.
 Την 1η ημϋρα του επόμενου μόνα από εκεύνον του θανϊτου του δικαιούχου. Σε περύπτωςη
που ϊλλο μϋλοσ του νοικοκυριού δύναται να καταςτεύ δικαιούχοσ, δηλώνει τη μεταβολό τησ
ςύνθεςησ του νοικοκυριού ςτο αρμόδιο όργανο του Δόμου διαμονόσ του.
 Την 1η ημϋρα του επόμενου μόνα εκεύνου που ο δικαιούχοσ μετακόμιςε ςτο εξωτερικό Δεν
διακόπτεται η καταβολό του ΚΕΑ, εϊν η απουςύα του δικαιούχου οφεύλεται ςε λόγουσ
νοςηλεύασ ςε θεραπευτόρια του εξωτερικού, ανεξϊρτητα από τη χρονικό διϊρκεια αυτόσ.
Η ςχετικό πρϊξη διακοπόσ, η οπούα περιλαμβϊνει τουσ λόγουσ διακοπόσ τησ καταβολόσ του ΚΕΑ,
αποςτϋλλεται ςτο δικαιούχο, μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου και ςτη Διεύθυνςη Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ και Υπηρεςιών, του Υπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ
Αλληλεγγύησ, για την αναζότηςη των αχρεωςτότωσ καταβληθϋντων. Η ωσ ϊνω πρϊξη διακοπόσ
φϋρει την υπογραφό του Γενικού Γραμματϋα Πρόνοιασ και αποτελεύ εκτελεςτό διοικητικό πρϊξη.

4.9 Διαςύνδεςη με Συμπληρωματικϋσ Υπηρεςύεσ και Ενςωμϊτωςη ςτην Αγορϊ
Εργαςύασ
Συμπληρωματικϋσ υπηρεςύεσ εύναι πρόςθετεσ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ και παροχϋσ, ςτισ οπούεσ ϋχουν
πρόςβαςη τα μϋλη τησ ωφελούμενησ μονϊδασ και τισ οπούεσ ενθαρρύνονται να χρηςιμοποιούν με
ςκοπό τη βελτύωςη τησ γενικότερησ ευημερύα τουσ παρϊλληλα με την ειςοδηματικό ενύςχυςη. Κϊθε
ωφελούμενη μονϊδα θα αποκτϊ πρόςβαςη ςε διαφορετικϋσ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ ανϊλογα με την
ηλικύα, τον αριθμό των ατόμων τησ μονϊδασ και την κατϊςταςη του νοικοκυριού. Για τον
καθοριςμό των ςχετικών κατηγοριών υπηρεςιών μπορεύ να διενεργεύται κοινωνικό ϋρευνα από
Κοινωνικό Λειτουργό, η οπούα μπορεύ να περιλαμβϊνει και επιτόπια επύςκεψη. Η αξιολόγηςη θα
εκτιμϊ τισ ςυνθόκεσ διαβύωςησ τησ ωφελούμενησ μονϊδασ, προκειμϋνου να καθοριςτεύ το ςχϋδιο
δρϊςησ/ϋνταξησ για κοινωνικό ενςωμϊτωςη ό/και εργαςιακό ϋνταξη/επανϋνταξη μεταξύ
επιλεγμϋνων δικαιούχων και μελών των νοικοκυριών τουσ.
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Σο πρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ εύναι ςτην ουςύα μύα ςύμβαςη μεταξύ
του Κρϊτουσ και του πολύτη, επομϋνωσ αντανακλϊ μια πιο ενεργό προςϋγγιςη τησ κοινωνικόσ
πρόνοιασ από τη μεριϊ του Κρϊτουσ αλλϊ και των πολιτών. Παραδοςιακϊ, τα προνοιακϊ
επιδόματα παρϋχονταν ϊνευ όρων ςτουσ πολύτεσ, οι οπούοι όταν παθητικού αποδϋκτεσ τησ
κρατικόσ ενύςχυςησ. Ωσ μϋροσ του προγρϊμματοσ Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ, ςε
αντϊλλαγμα για την οικονομικό ενύςχυςη, ο δικαιούχοσ και τα μϋλη τησ μονϊδασ του δικαιούχου
ςυμφωνούν τώρα να πληρούν οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ. Αυτϋσ οι προώποθϋςεισ θα εύναι μϋροσ
μύασ «ςύμβαςησ» και θα διαφϋρουν ανϊλογα με την εκϊςτοτε ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη κϊθε
δικαιούχου μονϊδασ, η οπούα θα αξιολογεύται από κοινωνικούσ λειτουργούσ κατόπιν τησ ϋνταξησ
ςτο πρόγραμμα. Για παρϊδειγμα, ενδϋχεται να ζητηθεύ από το δικαιούχο να παρακολουθόςει
προγρϊμματα κατϊρτιςησ και να ςυμμορφώνεται με τισ προώποθϋςεισ που θϋτει ο ΟΑΕΔ.

4.9.1 Διαςυνδέςεισ με άλλεσ Κοινωνικέσ Υπηρεςίεσ
Οι δικαιούχοι του προγρϊμματοσ Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ θα ενημερώνονται και
θα παραπϋμπονται, κατϊ περύπτωςη, από τισ Τπηρεςύεσ Πρόνοιασ των Δόμων, ςε
ςυνεργαςύα με κϊθε ϊλλον αρμόδιο φορϋα, για ϋνταξη ςε προγρϊμματα, δρϊςεισ, παροχϋσ
και υπηρεςύεσ κοινωνικού χαρακτόρα, όπωσ:
 Παροχό επιδότηςησ ενοικύου.
 Δωρεϊν ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη αναςφαλύςτων.
 Παροχό ςχολικών γευμϊτων.
 Παραπομπό και ϋνταξη ςε δομϋσ και υπηρεςύεσ κοινωνικόσ φροντύδασ και υποςτόριξησ.
 Ϋνταξη ςτα προγρϊμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπιςησ τησ Φτώχειασ.
 Ϋνταξη ςε προγρϊμματα που υλοποιούνται ςτο πλαύςιο του Ταμεύου Ευρωπαώκόσ Βοόθειασ
προσ τουσ Ϊπορουσ.
 Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικόσ ενϋργειασ.
 Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευςησ.
 Κοινωνικό τιμολόγιο Δόμων και Δημοτικών Επιχειρόςεων.

4.9.2 Ενςωμάτωςη ςτην Αγορά Εργαςίασ
Οι δικαιούχοι, εφόςον δύνανται να εργαςτούν και εύναι κϊτω των 65 ετών, προωθούνται ςε
δρϊςεισ που ςτοχεύουν ςτην ϋνταξη ό επανϋνταξη τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. Αυτϋσ οι δρϊςεισ
μπορεύ να περιλαμβϊνουν:
 Νϋεσ Θϋςεισ Εργαςύασ - κϊλυψη προτεινόμενησ θϋςησ εργαςύασ ςτο ιδιωτικό τομϋα
 Προγρϊμματα κοινωφελούσ εργαςύασ
 Προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ
 Προγρϊμματα πρακτικόσ ϊςκηςησ και απόκτηςησ επαγγελματικόσ εμπειρύασ
 Ϋνταξη ό επανϋνταξη ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα
 Προγρϊμματα ςυμβουλευτικόσ, κατϊρτιςησ και προώθηςησ ςτην εργαςύα προςαρμοςμϋνα
ςτισ ανϊγκεσ των ενταγμϋνων ςτο πρόγραμμα, οι οπούοι δύνανται να εργαςτούν.

Αρμοδιότητεσ των Δήμων
Οι Δόμοι, κυρύωσ μϋςω των υπηρεςιών πρόνοιασ, θα ϋχουν τισ ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ:
 Ανϊπτυξη ςτρατηγικόσ για τη διαςύνδεςη των δικαιούχων με ϊλλεσ υπηρεςύεσ και
ςυνεργαςύα με τον ΟΑΕΔ ςχετικϊ με τισ υπηρεςύεσ ενεργοπούηςησ.
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Ϋκθεςη ωσ προσ τα αποτελϋςματα τησ διαςύνδεςησ των δικαιούχων με ϊλλεσ υπηρεςύεσ
εϊν πληρούν προώποθϋςεισ.
Συλλογό δεδομϋνων για την ενςωμϊτωςη και το ςχϋδιο ϋνταξησ του δικαιούχου και των
μελών τησ μονϊδασ του δικαιούχου και καταχώρηςη αυτών των δεδομϋνων ςτον
αντύςτοιχο φϊκελο.
Ενημϋρωςη τησ Ομϊδασ Διούκηςησ Ϋργου ςχετικϊ με τα αποτελϋςματα τησ διαςύνδεςησ
των δικαιούχων με τισ ςυμπληρωματικϋσ υπηρεςύεσ και αντύςτοιχη ενημϋρωςη του
πληροφοριακού ςυςτόματοσ του προγρϊμματοσ.

Αρμοδιότητεσ του ΟΑΕΔ
Οι υπϊλληλοι του ΟΑΕΔ ϋχουν τισ ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ όςον αφορϊ την ϋνταξη των
δικαιούχων ςτην αγορϊ εργαςύασ:





Ενημερώνουν για τα διαθϋςιμα προγρϊμματα κατϊρτιςησ, απόκτηςησ επαγγελματικόσ
εμπειρύασ και εργαςύασ μϋςω των εργαςιακών ςυμβούλων του ΟΑΕΔ.
Υλοποιούν, διαχειρύζονται και ςυντονύζουν τα προγρϊμματα ενεργοπούηςησ τησ αγορϊσ
εργαςύασ προςαρμοςμϋνα ςτισ ανϊγκεσ των δικαιούχων του ΚΕΑ.
Παρακολουθούν την πορεύα ϋνταξησ των δικαιούχων ςε προγρϊμματα ενεργοπούηςησ και
παρϊλληλα ενημερώνουν τισ πληροφορύεσ του πληροφοριακού ςυςτόματοσ του ΟΑΕΔ, το
οπούο θα ςυνδεθεύ με το ςύςτημα πληροφοριών του ΚΕΑ, και
Ενημερώνουν το πληροφοριακό ςύςτημα του ΟΑΕΔ, το οπούο εύναι ςυνδεδεμϋνο με το
πληροφοριακό ςύςτημα του ΚΕΑ, για τισ περιπτώςεισ εκεύνεσ κατϊ τισ οπούεσ οι δικαιούχοι
που δύνανται να εργαςτούν δεν ςυμμετϋχουν ςτα μϋτρα ενεργοπούηςησ ό αρνούνται να
απαςχοληθούν ςε κατϊλληλη θϋςη που προτεύνεται από τον ΟΑΕΔ ό αρνούνται να
ςυνεργαςτούν με τουσ εργαςιακούσ ςυμβούλουσ του ΟΑΕΔ.
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