Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης:
Όροι και προϋποθέσεις
Ξεκινά την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η υλοποίηση
του Προγράμματος
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» σε όλη την επικράτεια της χώρας.
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που
συνδυάζει εισοδηματική ενίσχυση, συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές
και αγαθά και υπηρεσίες ενεργοποίησης των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να
εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας.
Το πρόγραμμα εγγυάται 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με
προσαύξηση κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 50 ευρώ για
κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.
Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως,
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Τα κριτήρια ένταξης
Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά
εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής :
Α.- Αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια, το δηλούμενο εισόδημα του
νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους
έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει
το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού που είναι για:

Σύνθεση ωφελούμενης μονάδας
Ενήλικας

Εξαμηνιαίο Εισόδημα
(200 €)*6 = 1.200 €

Ενήλικας με ένα ανήλικο τέκνο

(200 € + 100 €)*6 = 1.800 €

Ζευγάρι χωρίς τέκνα

(200 € + 100 €)*6 = 1.800 €

Ζευγάρι με ένα ανήλικο τέκνο

(200 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.100 €

Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα

(200 € + 100 € + 50 € + 50 €)*6 = 2.400 €

Ενήλικας με ένα ακόμα ενήλικο μέλος
Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος
Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος και ένα ανήλικο τέκνο

(200 € + 100 €)*6 = 1.800 €
(200 € + 100 € + 100 €)*6 = 2.400 €
(200 € + 100 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.700 €

Ενήλικας με δύο ανήλικα τέκνα

(200 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.100 €

Ενήλικας με δύο απροσταύτευτα τέκνα

(200 € + 100 € + 100 €)*6= 2.400 €
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Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου
ποσού. Το δε δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400
ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Β.- ΄Οσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, η συνολική φορολογητέα αξία
της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί
να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο
νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως
150.000 ευρώ.
Επίσης, η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής
Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των
6.000 ευρώ.
Ακόμη, το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών,
ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το
ποσό των 14.400 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Σύνθεση Νοικοκυριού
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό
νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο
μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες
και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα
μέλη
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο
μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό
νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο
ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό
με πέντε ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1
ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες
και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα
μέλη

Όρια καταθέσεων/
μετοχών, ομολόγων
κτλ.
4.800 €
7.200 €
8.400 €

9.600 €

10.800 €

12.000 €

13.200 €

14.400 €

Το Κ.Ε.Α. συνδυάζει την εισοδηματική ενίσχυση με τις συμπληρωματικές
κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά και τις υπηρεσίες ενεργοποίησης
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Οι κατηγορίες που μπορούν να επωφεληθούν είναι οι κάτωθι:
Α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε
κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε
πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια
στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη
οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία
εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό
εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές
σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
Γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή
κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή/και
Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του
προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο
μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του
νοικοκυριού, η οποία έχει κριθεί και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.
Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.
Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από
τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα,
λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά
τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα θα γίνεται ως εξής:
Ο αιτών θα υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του διαδικτυακού
ιστότοπου του προγράμματος, https://www.keaprogram.gr/, χρησιμοποιώντας
τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Η εισαγωγή των
κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων
όλων των μελών του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των
Δήμων ή των Κ.Ε.Π. Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά
στους Δήμους.
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Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή το/ τη σύζυγο του υπόχρεου
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση
νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται
αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των
μελών του νοικοκυριού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η
συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Επιπλέον, οι αιτούντες δηλώνουν
υποχρεωτικά στην αίτηση:
1.
2.
3.
4.
5.

Τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
Τον Α.Φ.Μ.
Τον Α.Μ.Κ.Α.
Τον αριθμό παροχής Δ.Ε.Η.
Το Ι.Β.Α.Ν. λογαριασμού τραπέζης όπου θα εμφανίζεται το όνομα
του δικαιούχου
6. Τον αριθμό της κάρτας ανεργίας (εάν υπάρχει)
Γι’ αυτό προκειμένου να γίνει η αντιπαραβολή των παραπάνω στοιχείων, και η
σωστή καταχώρηση αυτών, ο αιτών προσερχόμενος στο Δήμο θα πρέπει να έχει
μαζί του:
1. Τις Αστυνομικές Ταυτότητες των μελών του νοικοκυριού
2. Τον Α.Μ.Κ.Α. όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι)
3. Τον Α.Φ.Μ. όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (και όσων
ανήλικων διαθέτουν Α.Φ.Μ.)
4. Τον λογαριασμό Δ.Ε.Η. της οικίας του.
5. Αριθμό λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ του αιτούντα (είναι είναι κύριος
δικαιούχος του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος)
6. Αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) (εφόσον υπάρχει).
7. Την κάρτα ανεργίας του θεωρημένη (εάν υπάρχει).
8. Λοιπά οικονομικά στοιχεία (Ε1, εκκαθαριστικό, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κλπ)
Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν
προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος
των διασταυρώσεων, ο αιτών θα δύναται να υποβάλλει οριστικά την αίτηση.

Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων
στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση θα παραμένει σε
εκκρεμότητα και ο αιτών θα υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στο Δήμο τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα παρέχεται η επιλογή οριστικής υποβολής
της αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εκτός από τα Κ.Ε.Π. οι
ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται από τα γραφεία που έχει συστήσει ο Δήμος
Παιονίας, ειδικά για τον σκοπό αυτό, στην έδρα της κάθε Δημοτικής Ενότητας.
Εάν η διαδικασία υποβολής γίνεται μέσω του Δήμου Παιονίας ή των Κ.Ε.Π ο αιτών
θα προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου Παιονίας ή των Κ.Ε.Π,
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υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενήλικα μέλη
του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό
ιστότοπο του προγράμματος, με το οποίο τα μέλη του νοικοκυριού συναινούν στο
σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των
στοιχείων τους. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης
υπογράφεται υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη και στα
αντίστοιχα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) των
φιλοξενούμενων μελών.
Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης υπάρχει
ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις,
η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως «εγκριθείσα».
Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης
προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος
των διασταυρώσεων, η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως «απορριφθείσα». Οι λόγοι της
απόρριψης αναγράφονται στο έντυπο ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.Α.,
ανάλογα με τον τρόπο υποβολής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων, ότι μετά την
οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας
έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται κάποια από τα κριτήρια που ορίζονται στην
παρούσα απόφαση, η πράξη έγκρισης ανακαλείται αυτομάτως. Οι λόγοι της
ανάκλησης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες :
•
•
•
•

Δ.Ε. Πολυκάστρου: κυρίες Αριαντζή Δήμητρα (τηλ. 2343350132) και
Ιακωβίδου Σοφία (τηλ. 2343350153).
Δ.Ε. Αξιούπολης (όπου και ή έδρα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας): κ.
Καραγιαννόπουλος Απόστολος (τηλ. 2343033150) και οι κυρίες Γιακουμίδου
Ευτυχία (τηλ.2343030152) -Νικήτα Ξανθίππη (τηλ.2343033161)
Δ.Ε. Γουμένισσας: κυρία Σόφτση Ελισάβετ (τηλ. 2343350524) και Αρδάλης
Γεώργιος (τηλ.2343350504).
Δ.Ε.Ευρωπού : κυρίες Γιλτίδου Μαρία και Μπακαλάκη Ειρήνη
(τηλ.2343350601)

Δήμος Παιονίας
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
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