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Συχνέσ Ερωτήςεισ που αφορούν ςτουσ Αιτούντεσ/Δικαιούχουσ
Α. Γενικέσ Ερωτήςεισ για το Πρόγραμμα
1. Σι εύναι το πρόγραμμα Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ (Κ.Ε.Α.);
Σο Κ.Ε.Α. εύναι ϋνα προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται ςε νοικοκυριϊ που ζουν ςε ςυνθόκεσ
ακραύασ φτώχειασ. Η ϋννοια τησ ακραύασ φτώχειασ ορύζεται ωσ η κατοχό ειςοδόματοσ κϊτω από ϋνα
οριςμϋνο όριο (βλ. παρακϊτω) και περιουςιακών ςτοιχεύων κϊτω από οριςμϋνη αξύα.
Σο 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. Σο Κ.Ε.Α. θα εφαρμοςτεύ ςε όλη τη χώρα;
Σο πρόγραμμα θα εφαρμοςτεύ από τισ 14 Ιουλύου 2016, ςε 30 Δόμουσ (βλ. παρακϊτω) τησ χώρασ,
ενώ αναμϋνεται να εφαρμοςτεύ πανελλαδικϊ από τισ αρχϋσ του 2017.
3. Πώσ μπορώ να ενταχθώ ςτο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.;
Σα νοικοκυριϊ (με ϋνα ϊτομο ό περιςςότερα) που υποβϊλλουν αύτηςη για το πρόγραμμα Κ.Ε.Α θα
μπορούν να ενταχθούν εφόςον πληρούν ταυτόχρονα 3 κύρια ςύνολα κριτηρύων: κριτόρια
διαμονόσ, ειςοδηματικϊ κριτόρια και περιουςιακϊ κριτόρια.
Πρώτoν, όλα τα μϋλη του νοικοκυριού πρϋπει να μϋνουν νόμιμα ςε ϋναν από τουσ Δόμουσ
που ςυμμετϋχουν ςτην πρώτη φϊςη του προγρϊμματοσ.
Δεύτερον, το ςυνολικό ειςόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού τουσ τελευταύουσ 6
μόνεσ (πριν από την υποβολό τησ αύτηςησ) πρϋπει να εύναι κϊτω από το όριο ειςοδόματοσ
που προβλϋπεται για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα. Σο όριο ειςοδόματοσ για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα
ποικύλλει ανϊλογα με το μϋγεθοσ του νοικοκυριού. Για παρϊδειγμα, ϋνα ϊτομο που διαμϋνει μόνο του
θα μπορεύ να ενταχθεύ ςτο πρόγραμμα αν το ειςόδημϊ του κατϊ τουσ 6 μόνεσ πριν από την υποβολό
τησ αύτηςησ όταν κϊτω από 1.200 ευρώ (δηλαδό 200 ευρώ ανϊ μόνα κατϊ μϋςο όρο). Ένα

τετραμελϋσ νοικοκυριό - που αποτελεύται από τον ςύζυγο, τη ςύζυγο και 2 ανόλικα παιδιϊ — θα
μπορεύ να ενταχθεύ ςτο πρόγραμμα ΚΕΑ μόνο εϊν το ςυνολικό ειςόδημϊ τουσ εύναι κϊτω από 2.400
ευρώ κατϊ τουσ 6 μόνεσ πριν από την υποβολό τησ αύτηςησ. Εύναι ςημαντικό να ςημειωθεύ ότι το
20% των μιςθών δεν θα λαμβϊνεται υπόψη. Για παρϊδειγμα, ασ υποθϋςουμε ότι το μοναδικό
ειςόδημα ενόσ ατόμου εύναι 1.400 ευρώ από το μιςθό του κατϊ τουσ τελευταύουσ 6 μόνεσ. Σο 20%
από το μιςθό του, που εύναι 280 ευρώ, δεν θα ληφθεύ υπόψη. Σο ςυνολικό ειςόδημϊ του θα
υπολογιςτεύ ωσ εξόσ: 1.400 – 280 = 1.120. Δεδομϋνου ότι αυτό εύναι κϊτω από το όριο του
ειςοδηματικού κριτηρύου για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα ενόσ ατόμου που διαμϋνει μόνο του, τότε αυτό
το ϊτομο θα πληρού τισ προώποθϋςεισ για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα ΚΕΑ.
Σρύτον, εκτόσ από τη διαμονό και το ειςοδηματικό κριτόριο, θα ιςχύουν και τα ακόλουθα
περιουςιακϊ κριτόρια:
Η φορολογητϋα αξύα των ακινότων που ανόκουν ςε πρόςωπο που υποβϊλλει αύτηςη
ατομικϊ δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ 90.000 ευρώ. Για ϋνα τετραμελϋσ νοικοκυριό — που
αποτελεύται από το ςύζυγο, τη ςύζυγο και 2 ανόλικα παιδιϊ — η φορολογητϋα αξύα των ακινότων
δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ 135.000 ευρώ (για κϊθε επιπλϋον μϋλοσ το όριο για τη φορολογόςιμη
ακύνητη περιουςύα αυξϊνεται κατϊ 15.000 ευρώ). Η μϋγιςτη φορολογητϋα αξύα των ακινότων για
κϊθε νοικοκυριό εύναι 150.000 ευρώ.
Η ςυνολικό αξύα των χρηματοοικονομικών περιουςιακών ςτοιχεύων (για παρϊδειγμα,
λογαριαςμού ταμιευτηρύου, μετοχϋσ, ομόλογα, κ.ο.κ) όλων των μελών του νοικοκυριού που
ϋχουν δηλωθεύ ςτο τελευταύο Ε1, δεν μπορεύ να υπερβαύνει το εξαπλϊςιο του εξαμηνιαύου
εγγυημϋνου ποςού για κϊθε τύπο νοικοκυριού.
Η αντικειμενικό δαπϊνη για μηχανοκύνητα οχόματα που ανόκουν ςε μϋλη του νοικοκυριού δεν
μπορεύ να υπερβαύνει τισ 6.000 ευρώ, όπωσ υπολογύζεται για φορολογικούσ ςκοπούσ ςτο Ε1.
Επύςησ, τα νοικοκυριϊ που κατϋχουν ιδιωτικϊ ςκϊφη αναψυχόσ (ϊνω των 5 μϋτρων και με κινητόρα
ιςχύοσ ϊνω των 50 κυβικών εκατοςτών), αεροςκϊφη, ιδιωτικϊ ελικόπτερα, ανεμόπτερα και πιςύνεσ
δεν μπορούν να ενταχθούν ςτο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.
Ο παρακϊτω πύνακασ ςυνοψύζει τα κατώτατα ειςοδηματικϊ και περιουςιακϊ όρια για κϊθε
τύπο νοικοκυριού. Εύναι ςημαντικό να ςημειωθεύ ότι οι αποφϊςεισ για την ϋνταξη ςτο
πρόγραμμα Κ.Ε.Α. θα ληφθούν αποκλειςτικϊ και μόνο βϊςει των κριτηρύων που
περιγρϊφονται εδώ. Καμύα ϊλλη μεταβλητό (όπωσ φύλο, φυλό, εθνοτικό προϋλευςη κλπ.)
δεν θα ληφθεύ υπόψη για την ϋνταξη ό τον αποκλειςμό των αιτούντων.

Όριο Αξύασ
Ακινότων

Αντικειμενικό
δαπϊνη
κινητών (π.χ.
αυτοκύνητα)

Όριο
Φρηματοοικονομικών
Περιουςιακών
τοιχεύων (κατ’ ϋτοσ)

200 ευρώ

90.000 ευρώ

6.000 ευρώ

7.200 ευρώ

1.800 ευρώ

300 ευρώ

105.000 ευρώ

6.000 ευρώ

10.800 ευρώ

2.300 ευρώ

350 ευρώ

120.000 ευρώ

6.000 ευρώ

12.600 ευρώ

ύνθεςη νοικοκυριού

Εξαμηνιαύο
εγγυημϋνο
ποςό

Μηνιαύο
εγγυημϋνο
ποςό

Μονοπρόςωπο
νοικοκυριό

1.200 ευρώ

Νοικοκυριό που
αποτελεύται από δύο
ενόλικεσ ό
μονογονεώκό
νοικοκυριό με ϋνα
ανόλικο μϋλοσ
Νοικοκυριό που
αποτελεύται από δύο
ενόλικεσ και ϋνα
ανόλικο μϋλοσ ό
μονογονεώκό

νοικοκυριό με δύο
ανόλικα μϋλη
Νοικοκυριό που
αποτελεύται από τρεισ
ενόλικεσ ό δύο
ενόλικεσ και δύο
ανόλικα μϋλη ό
μονογονεώκό
νοικοκυριό με τρύα
ανόλικα μϋλη

2.400 ευρώ

400 ευρώ

135.000 ευρώ

6.000 ευρώ

14.600 ευρώ

Νοικοκυριό που
αποτελεύται από τρεισ
ενόλικεσ και ϋνα
ανόλικο μϋλοσ ό δύο
ενόλικεσ και τρύα
ανόλικα μϋλη ό
μονογονεώκό
νοικοκυριό με
τϋςςερα ανόλικα μϋλη

2.700 ευρώ

450 ευρώ

150.000 ευρώ

6.000 ευρώ

16.200 ευρώ

Νοικοκυριό που
αποτελεύται από
τϋςςερισ ενόλικεσ ό
δύο ενόλικεσ και
τϋςςερα ανόλικα μϋλη
ό μονογονεώκό
νοικοκυριό με
τϋςςερα ανόλικα μϋλη

3.000 ευρώ

500 ευρώ

150.000 ευρώ

6.000 ευρώ

18.000 ευρώ

Β. Ερωτήςεισ για τη διαδικαςία υποβολήσ αίτηςησ
4. Πώσ μπορώ να υποβϊλω αύτηςη;
Οι αιτούντεσ μπορούν να υποβϊλουν αύτηςη αυτοπροςώπωσ ςτα ΚΕΠ ό ςτισ Τπηρεςύεσ
Κοινωνικόσ Πρόνοιασ των Δόμων. Εναλλακτικϊ, οι αιτούντεσ μπορούν να υποβϊλουν αύτηςη
για το πρόγραμμα χρηςιμοποιώντασ την ηλεκτρονικό αύτηςη που εύναι διαθϋςιμη ςτην
ιςτοςελύδα του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ
(www.ypakp.gr) ό ςτην ιςτοςελύδα του ΚΕΑ (www.keaprogram.gr). Αιτόςεισ για την πρώτη
φϊςη θα γύνονται δεκτϋσ από 14 Ιουλύου 2016 ϋωσ 30 Νοεμβρύου 2016. Σα ϊτομα μπορούν να
υποβϊλουν την αύτηςη από οποιονδόποτε υπολογιςτό.
Η ανοιχτό διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων επιτρϋπει ςτα ϊτομα να υποβϊλουν αύτηςη όταν αλλϊξει η
οικονομικό τουσ κατϊςταςη. Σα ϊτομα μπορούν να υποβϊλουν αύτηςη από οποιονδόποτε
ηλεκτρονικό υπολογιςτό ό να απευθυνθούν ςτον Δόμο για βοόθεια όπου θα ςυμπληρώςουν την
αύτηςη με τη βοόθεια υπαλλόλου του Δόμου. την αύτηςη (εύτε υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ, εύτε με
αυτοπρόςωπη παρουςύα) αναγρϊφονται οι λεπτομϋρειεσ για το πρόγραμμα, τα δικαιολογητικϊ που
εύναι απαραύτητα για τη ςυμπλόρωςό τησ και τα δικαιώματα και οι υποχρεώςεισ των δικαιούχων.
την αύτηςη γύνεται ςαφϋσ το γεγονόσ ότι οι δικαιούχοι οφεύλουν να αναφϋρουν όποιεσ αλλαγϋσ
υπϊρξουν ςτισ ςυνθόκεσ διαβύωςόσ τουσ εντόσ 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνύα τησ
μεταβολόσ (ςχετικϊ με την περιουςύα ό τη ςύνθεςη του νοικοκυριού κλπ.). Επύςησ διευκρινύζεται ότι
τα ϊτομα ενδϋχεται να επιλεγούν για επαλόθευςη των πληροφοριών ςτον Δόμο ό ότι ενδϋχεται να
δεχτούν κατ' ούκον επιςκϋψεισ. Η αύτηςη περιλαμβϊνει τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ για την ϋνταξη
ςτο πρόγραμμα, όπωσ: ταυτότητα, διαμονό, ειςόδημα και περιουςύα.

5. Ποια ϋγγραφα απαιτούνται για την υποβολό αύτηςησ για το πρόγραμμα;
Οι βαςικϋσ πληροφορύεσ και τα δικαιολογητικϊ που όλοι οι αιτούντεσ θα πρϋπει να ςυλλϋξουν πριν
ξεκινόςουν τη διαδικαςύα υποβολόσ τησ αύτηςησ εύναι: Αριθμόσ ΑΜΚΑ, ΑΥΜ, πληροφορύεσ για το
ειςόδημα και για τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα, απόδειξη διαμονόσ, αριθμόσ τραπεζικού λογαριαςμού και
IBAN και, για τα φιλοξενούμενα μϋλη, ΑΜΚΑ, ΑΥΜ και πληροφορύεσ για το ειςόδημα.
ε περύπτωςη που οι αιτούντεσ επιλϋξουν να υποβϊλουν την αύτηςη μϋςω Δόμων ό ΚΕΠ, πρϋπει
υποχρεωτικϊ να προςκομύςουν υπογεγραμμϋνο (με θεωρημϋνο το γνόςιο τησ υπογραφόσ) το
ϋντυπο ςυναύνεςησ, με το οπούο δηλώνουν ότι ςυναινούν ςτισ διαςταυρώςεισ των ςτοιχεύων όλων
των ενόλικων μελών του νοικοκυριού. Σο ϋντυπο ςυναύνεςησ εύναι αναρτημϋνο ςτην ηλεκτρονικό
διεύθυνςη του προγρϊμματοσ (βλ. παραπϊνω).
6. ε πόςο καιρό θα λϊβω απϊντηςη για την αύτηςό μου;
Εϊν δεν υπϊρχει κϊποια αναντιςτοιχύα ςτα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν, οι αιτούντεσ θα λαμβϊνουν
απϊντηςη με την υποβολό τησ αύτηςησ. Εϊν υπϊρχουν αναντιςτοιχύεσ μεταξύ των ςτοιχεύων που
ϋχουν δηλωθεύ ςτην αύτηςη και των ςτοιχεύων που τηρούνται ςτισ ηλεκτρονικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων, ο
αιτών θα ειδοποιεύται ότι η αύτηςό του δεν θα προχωρόςει μϋχρι να υποβληθούν τα απαραύτητα
δικαιολογητικϊ (υποβϊλλονται αποκλειςτικϊ ςτον Δόμο διαμονόσ).
7. Ιςχύουν διαφορετικϊ κριτόρια για τουσ μετανϊςτεσ/αιτούντεσ ϊςυλο;
Όχι, οι μετανϊςτεσ/αιτούντεσ ϊςυλο πρϋπει, επύςησ, να διαμϋνουν νόμιμα ςε ϋναν από τουσ
Δόμουσ που ςυμμετϋχουν ςτην πρώτη φϊςη και να ϋχουν υποβϊλει φορολογικό δόλωςη. Οι
μετανϊςτεσ/αιτούντεσ ϊςυλο που πληρούν αυτϋσ τισ προώποθϋςεισ μπορούν να υποβϊλουν
αύτηςη για το πρόγραμμα. τη ςυνϋχεια, τα ειςοδηματικϊ και περιουςιακϊ κριτόρια για την ϋνταξη
ςτο πρόγραμμα θα εύναι τα ύδια για όλουσ τουσ αιτούντεσ, ανεξϊρτητα από εθνικότητα, φυλό και
εθνοτικό προϋλευςη.
8. Εϊν εύμαι φιλοξενούμενοσ μπορώ να υποβϊλω αύτηςη ξεχωριςτϊ από την οικογϋνεια που
με φιλοξενεύ;
Όχι. Οι φιλοξενούμενοι πρϋπει να υποβϊλουν αύτηςη με το νοικοκυριό τησ οικογϋνειασ που
τουσ φιλοξενεύ και ωσ μϋροσ αυτού του νοικοκυριού. Ο αιτών του αντύςτοιχου νοικοκυριού
δεν μπορεύ να υποβϊλει αύτηςη ηλεκτρονικϊ, αλλϊ θα πρϋπει να υποβϊλει αύτηςη
αποκλειςτικϊ ςτουσ Δόμουσ ό ςτα ΚΕΠ, για να μπορϋςει να υποβϊλει το ϋντυπο ςυναύνεςησ
με τισ υπογραφϋσ από όλουσ τουσ φιλοξενούμενουσ (οι υπογραφϋσ πρϋπει να ϋχουν θεωρηθεύ
για το γνόςιο τησ υπογραφόσ). Επύςησ, με την υποβολό τησ αύτηςησ για το πρόγραμμα Κ.Ε.Α., τα
ϊτομα εξουςιοδοτούν για τη χρόςη των φορολογικών βϊςεων δεδομϋνων για την ταυτοπούηςη
τυχόν φιλοξενουμϋνων ςτο νοικοκυριό τουσ. Η κατϊςταςη του φιλοξενούμενου επαληθεύεται με
βϊςη το πιο πρόςφατο Ε1. Σροποποιητικϋσ φορολογικϋσ δηλώςεισ δεν γύνονται αποδεκτϋσ.
9. Αν όμουν φιλοξενούμενοσ ςτην τελευταύα φορολογικό μου δόλωςη, αλλϊ δεν εύμαι πλϋον
φιλοξενούμενοσ, μπορώ να υποβϊλω αύτηςη ξεχωριςτϊ;
Κατ’ αρχόν πρϋπει να αποδειχθεύ ότι δεν εύςτε πλϋον φιλοξενούμενοσ. Για παρϊδειγμα, πρϋπει
να προςκομύςετε απόδειξη τησ αλλαγόσ διαμονόσ. Ωςτόςο, θα γύνει ϋλεγχοσ ςτο επόμενο Ε1. Εϊν
δηλώνετε καθεςτώσ φιλοξενούμενου ςτο επόμενο Ε1, τότε η καταβολό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ
θα διακοπεύ και θα αναζητηθούν τα καταβληθϋντα ποςϊ (αυτϊ που ο δικαιούχοσ ειςϋπραξε χωρύσ να
τα δικαιούται). Εϊν τα ποςϊ αυτϊ δεν επιςτραφούν, δεν ϋχετε δικαύωμα να ςυμμετϊςχετε ξανϊ ςτο
πρόγραμμα.

10. Σο οικογενειακό επύδομα περιλαμβϊνεται ςτον υπολογιςμό του ςυνολικού ειςοδόματοσ;
Όλα τα επιδόματα πρόνοιασ περιλαμβϊνονται ςτον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ εκτόσ από το
επύδομα αναδοχόσ, το επύδομα των απροςτϊτευτων τϋκνων και τα μη ανταποδοτικϊ επιδόματα
αναπηρύασ που χορηγούνται από το κρϊτοσ.
11. Μπορώ να ενταχθώ ςτο πρόγραμμα Κ.Ε.Α. απλϊ επειδό εύμαι ϊτομο με αναπηρύα;
Όχι. Η αναπηρύα δεν επαρκεύ από μόνη τησ για να ενταχθεύ το ϊτομο ςτο πρόγραμμα. Σα βαςικϊ
κριτόρια ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα εύναι τα ειςοδηματικϊ κριτόρια, περιουςιακϊ κριτόρια και τα
κριτόρια διαμονόσ.
12. Σα επιδόματα αναπηρύασ
ειςοδόματοσ;

περιλαμβϊνονται ςτον υπολογιςμό του ςυνολικού

Μόνο τα ανταποδοτικϊ επιδόματα αναπηρύασ θα ςυμπεριληφθούν ςτον υπολογιςμό του
ειςοδόματοσ. Αυτϊ εύναι: (α) η ςύνταξη αναπηρύασ λόγω αςθϋνειασ ό εργατικού ατυχόματοσ και (β)
οι ςυντϊξεισ αναπηρύασ. Προνοιακϊ (μη ανταποδοτικϊ) επιδόματα αναπηρύασ δεν περιλαμβϊνονται
ςτον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ που λαμβϊνεται υπόψη για την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα.
Σα επιδόματα αυτϊ περιλαμβϊνουν:
Επιδόματα που χορηγούνται ςε επύπεδο Δόμου
1) Επύδομα βαριϊσ αναπηρύασ
2) Επύδομα για βαριϊ νοητικό αναπηρύα/υςτϋρηςη
3) Επύδομα για τετραπληγικούσ, παραπληγικούσ, ακρωτηριαςμϋνουσ.
4) Επύδομα αιματολογικών παθόςεων
5) Επύδομα ςτουσ πϊςχοντεσ από AIDS
6) Επύδομα για κωφϊ ϊτομα λόγω τησ απώλειασ ακοόσ
7) Επύδομα τυφλότητασ για οπτικό αναπηρύα
8) Επύδομα για εγκεφαλικό παρϊλυςη
9) Επύδομα για τη νόςο του Φϊνςεν
10) Επύδομα κύνηςησ (για ϊτομα με ακρωτηριαςμό ό παρϊλυςη)
Επιδόματα που χορηγούνται ςε επύπεδο Περιφϋρειασ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Επύδομα νεφροπαθών
Επύδομα για αιμοκϊθαρςη
Επύδομα για μεταμόςχευςη νεφρού
Επύδομα για μεταμόςχευςη όπατοσ
Επύδομα για μεταμόςχευςη καρδιϊσ
Επύδομα για μεταμόςχευςη μυελού των οςτών
Επύδομα για μεταμόςχευςη πνεύμονα

Επιδόματα που χορηγούνται από το κρϊτοσ (μϋςω μεταφορϊσ ςε Σαμεύα Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ)
1) Επύδομα αναπηρύασ για τυφλότητα ςτουσ ςυνταξιούχουσ λόγω γόρατοσ
2) Εξωιδρυματικό επύδομα αναπηρύασ
13. Μπορώ να υποβϊλω αύτηςη για το Κ.Ε.Α. εϊν δεν ϋχω υποβϊλει φορολογικό δόλωςη;
Εϊν δεν ϋχετε υποβϊλει φορολογικό δόλωςη, θα πρϋπει να υποβϊλετε για να μπορϋςετε να
καταθϋςετε αύτηςη για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα Κ.Ε.Α. Οι ιδιαύτερα ευϊλωτεσ ομϊδεσ του πληθυςμού

(ιδύωσ οι ϊςτεγοι) μπορούν να λϊβουν βοόθεια από τουσ Δόμουσ για την υποβολό τησ φορολογικόσ
δόλωςησ πριν καταθϋςουν την αύτηςη για ϋνταξη ςτο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.
14. Αν δεν ϋχω καταθϋςει φορολογικό δόλωςη, θα πρϋπει να πληρώςω πρόςτιμο για την
εκπρόθεςμη κατϊθεςη τησ δόλωςησ ώςτε να μπορϋςω να υποβϊλω ςτη ςυνϋχεια αύτηςη για
την ειςοδηματικό ενύςχυςη Κ.Ε.Α.;
Μόνο οι ϊςτεγοι, όπωσ ορύζεται ςτον Οδηγό Εφαρμογόσ και την ΚΤΑ, απαλλϊςςονται από κϊθε
πρόςτιμο για εκπρόθεςμη κατϊθεςη τησ φορολογικόσ δόλωςησ Ε1.
15. Θα πρϋπει να δηλώςω το ειςόδημα και τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που ϋχω ςτο εξωτερικό;
Ναι. Σα κριτόρια επιλογόσ για την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα βαςύζονται ςτο ειςόδημα και τα
περιουςιακϊ ςτοιχεύα που κατϋχετε τόςο ςτην Ελλϊδα, όςο και ςτο εξωτερικό. Η παρϊλειψη τησ
δόλωςησ του ειςοδόματοσ και των περιουςιακών ςτοιχεύων που ϋχετε ςτο εξωτερικό μπορεύ να
επιφϋρει διακοπό τησ καταβολόσ τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ, ακόμη και ϊςκηςη ποινικόσ δύωξησ.
16. Εϊν ο αιτών ϋχει εγγρϊψει υποθόκη ςε ακύνητο, αλλϊ η τρϊπεζα το ϋχει καταςχϋςει λόγω
τησ μη καταβολόσ του ςτεγαςτικού δανεύου, μπορεύ ο αιτών ακόμη να θεωρηθεύ ότι πληρού
τισ προώποθϋςεισ ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.;
Ναι, αλλϊ τα περιουςιακϊ κριτόρια εξακολουθούν να ιςχύουν (δηλαδό αν υπϊρχουν ϊλλα ακύνητα, η
φορολογητϋα αξύα τουσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα όρια που καθορύζονται ςτα περιουςιακϊ
κριτόρια).
17. Σι θα ςυμβεύ εϊν η διεύθυνςό μου ςτη φορολογικό δόλωςη εύναι διαφορετικό από τη
διεύθυνςη ςτο ΑΜΚΑ; Ποια από τισ δύο υπεριςχύει;
Η διεύθυνςη ςτη φορολογικό ςασ δόλωςη εύναι αυτό που θα χρηςιμοποιηθεύ για να κριθεύ η ϋνταξό
ςασ ςτο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.
18. Σι θα ςυμβεύ εϊν η διεύθυνςό μου διαφϋρει από αυτό που ϋχει δηλωθεύ ςτην τελευταύα
φορολογικό μου δόλωςη; Σι θα πρϋπει να κϊνω;
Θα ςασ ζητηθεύ να προςκομύςετε κϊθε πρόςφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει τη διαμονό ςασ
για να αποδεύξετε τη μεταβολό. Σα ϋγγραφα με τα οπούα μπορεύτε να αποδεύξετε τη διαμονό ςασ
περιλαμβϊνουν: λογαριαςμούσ για υπηρεςύεσ κοινόσ ωφελεύασ, μιςθωτόριο ςυμβόλαιο κλπ.

Γ. Ερωτήςεισ για τισ Διαδικαςίεσ Επαλήθευςησ
19. Σι εύναι η διαδικαςύα επαλόθευςησ;
Η διαδικαςύα επαλόθευςησ εύναι η διαδικαςύα με την οπούα οι υπηρεςύεσ του Δόμου μπορούν να
ζητόςουν από τουσ δικαιούχουσ πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αποδεύξεισ και ϋγγραφα. Ανϊλογα με την
περύπτωςη, ενδϋχεται να πραγματοποιόςουν κατ’ ούκον επιςκϋψεισ με τη μορφό τησ κοινωνικόσ
ϋρευνασ.
20. Ποιοσ θα υπόκειται ςε επαλόθευςη;
Μπορεύ να επιλεγεύ ϋνα δεύγμα δικαιούχων, για τυχαύα επαλόθευςη.

Δ. Ερωτήςεισ για τη Διαδικαςία Πληρωμήσ
21. Με ποιο τρόπο θα πληρωθούν οι δικαιούχοι και τι ποςό θα λϊβουν;
Σα νοικοκυριϊ θα πληρώνονται κϊθε μόνα (εντόσ των 5 τελευταύων ημερών του μόνα) και η
ειςοδηματικό ενύςχυςη θα ιςούται με τη διαφορϊ μεταξύ του ειςοδόματοσ του νοικοκυριού και του
εγγυημϋνου ποςού που τουσ αντιςτοιχεύ (μετατρϋποντασ και τα δύο ποςϊ ςε μηνιαύεσ δόςεισ).
ε περύπτωςη που το ποςό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ εύναι ύςο ό υπερβαύνει τα 100 Ευρώ, οι
δικαιούχοι θα ειςπρϊττουν το μιςό (50%) τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ απευθεύασ ςτουσ
τραπεζικούσ τουσ λογαριαςμούσ και το υπόλοιπο μιςό (50%) τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ θα
πληρώνεται μϋςω προπληρωμϋνησ κϊρτασ, η οπούα θα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςε όλα τα
καταςτόματα ό και για ηλεκτρονικϋσ αγορϋσ, χωρύσ περιοριςμούσ ωσ προσ τα εύδη που μπορούν να
αγορϊςουν. Η τόρηςη τραπεζικού λογαριαςμού εύναι απαραύτητη προώπόθεςη για την υποβολό
αύτηςησ ςτο πρόγραμμα. Οι αιτούντεσ, ςε περύπτωςη που δεν διαθϋτουν όδη, θα κληθούν να
επιλϋξουν μια τρϊπεζα για να ανούξουν λογαριαςμό κατϊ τη διαδικαςύα υποβολόσ τησ αύτηςησ, ο
οπούοσ θα ενεργοποιεύται ςε περύπτωςη που κρύνονται δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. Οι ιδιαύτερα
ευϊλωτεσ ομϊδεσ του πληθυςμού (ιδύωσ οι ϊςτεγοι) θα μπορούν να λϊβουν βοόθεια από τουσ
Δόμουσ για το ϊνοιγμα τραπεζικού λογαριαςμού ςε περύπτωςη που δεν ϋχουν.
22. Για πόςο καιρό θα λαμβϊνουν οι δικαιούχοι την ειςοδηματικό ενύςχυςη;
Κατϊ τη διϊρκεια τησ πρώτησ φϊςησ, οι δικαιούχοι θα λϊβουν την ειςοδηματικό ενύςχυςη
για πϋντε (5) μόνεσ το ανώτερο, εκτόσ αν επϋλθει μεταβολό ςτην οικονομικό κατϊςταςό τουσ ό
ςτη διαμονό τουσ και χϊςουν το δικαύωμα ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα (π.χ. εύρεςη εργαςύασ με
ειςόδημα που οδηγεύ το δικαιούχο πϊνω από το όριο επιλεξιμότητασ, κληρονομύα, αλλαγό διαμονόσ
εκτόσ Δόμου κλπ).

Ε. Ερωτήςεισ για τισ Υποχρεώςεισ των Δικαιούχων
23. Ποιεσ υποχρεώςεισ ϋχω ωσ αιτών ό δικαιούχοσ του Κ.Ε.Α.;
Ωσ δικαιούχοσ του Κ.Ε.Α. ϋχετε την υποχρϋωςη, μεταξύ ϊλλων, να δηλώςετε αληθεύσ πληροφορύεσ
ςτην αύτηςό ςασ και να ςυνεχύςετε να παρϋχετε αληθεύσ πληροφορύεσ ςε όλη τη διϊρκεια του
προγρϊμματοσ Κ.Ε.Α. Έχετε την υποχρϋωςη να δηλώνετε οποιαδόποτε αλλαγό τησ κατϊςταςόσ ςασ
(ςύνθεςη νοικοκυριού, ειςόδημα, περιουςιακϊ ςτοιχεύα κ.λπ.) εντόσ 15 ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνύα τησ μεταβολόσ. ημειώνεται ότι οι αλλαγϋσ που δηλώθηκαν θα πρϋπει να
ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην επόμενη δόλωςη Ε1, ςε διαφορετικό περύπτωςη προβλϋπεται η διακοπό
του προγρϊμματοσ για το δικαιούχο.
24. Θα λϊβουν οι δικαιούχοι επαγγελματικό κατϊρτιςη/κατϊρτιςη δεξιοτότων;
Οι δικαιούχοι, εφόςον δύνανται να εργαςτούν και εύναι κϊτω των 65 ετών, προωθούνται ςε δρϊςεισ
που ςτοχεύουν ςτην ϋνταξη ό επανϋνταξό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ.
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι εφόςον δύνανται να εργαςτούν και εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο
Ανϋργων του Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την κϊρτα ανεργύασ τουσ, να επιςκϋπτονται,
όποτε κληθούν, τα γραφεύα του Ο.Α.Ε.Δ. και να ςυνεργϊζονται με τουσ εργαςιακούσ ςυμβούλουσ και
να αποδϋχονται κϊθε προτεινόμενη κατϊλληλη θϋςη εργαςύασ, ό τη ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, ςυμβουλευτικόσ και επιχειρηματικότητασ. Περαιτϋρω, οφεύλουν να μην
παραιτούνται εκούςια και αναιτιολόγητα από την εργαςύα τουσ.
25. Πώσ ορύζονται τα ϊτομα που «δύνανται να εργαςτούν»;
Σα ϊτομα θεωρούνται ικανϊ προσ εργαςύα εφόςον εύναι από 18 ϋωσ 65 ετών και δεν εμπύπτουν ςτισ
ακόλουθεσ κατηγορύεσ:






Άτομα με αναπηρύα που ςύμφωνα με τη γνωμϊτευςη τησ Επιτροπόσ Πιςτοπούηςησ
Αναπηρύασ ϋχουν κριθεύ «ανύκανα προσ εργαςύα». ε περύπτωςη που ϋνα ϊτομο με αναπηρύα
δεν δύναται να προςκομύςει την παραπϊνω γνωμϊτευςη, αλλϊ ιςχυρύζεται ότι δεν μπορεύ να
εργαςτεύ, θα πρϋπει να προςκομύςει ςχετικό υπεύθυνη δόλωςη και γνωμϊτευςη του
ποςοςτού αναπηρύασ από την Επιτροπό Πιςτοπούηςησ Αναπηρύασ.
Υοιτητϋσ προγραμμϊτων πλόρουσ φούτηςησ, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών ςχολών
και όςοι ςυμμετϋχουν ςε επαγγελματικϊ εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα χωρύσ εργαςιακό ςχϋςη.
Όςοι υπηρετούν τη θητεύα τουσ ςτισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ.

ΣΤ. Ερωτήςεισ για Αναςτολή ή Διακοπή
26. Ποιοι εύναι οι λόγοι διακοπόσ τησ πληρωμόσ;
Λόγοι διακοπόσ αποτελούν: η διαπύςτωςη αναντιςτοιχύασ μεταξύ όςων δηλώθηκαν ςτην αύτηςη για
το Κ.Ε.Α. και όςων προκύπτουν από τισ ηλεκτρονικϋσ διαςταυρώςεισ ό ϊλλεσ διαδικαςύεσ
επαλόθευςησ των ςτοιχεύων του αιτούντα, η μη εκπλόρωςη των υποχρεώςεων προσ τον ΟΑΕΔ, ο
θϊνατοσ του δικαιούχου και η αλλαγό διαμονόσ (μετακόμιςη εκτόσ των Δόμων που ςυμμετϋχουν
ςτην πρώτη φϊςη ό ςτο εξωτερικό).
27. Σι ποινϋσ προβλϋπονται για ψευδεύσ αναφορϋσ/δηλώςεισ;
Η παροχό ψευδών ςτοιχεύων μπορεύ να οδηγόςει ςε ποινικό δύωξη ό/και ςε μόνιμο ό προςωρινό
αποκλειςμό (ϋνα ϋτοσ) από το πρόγραμμα Κ.Ε.Α. και από ϊλλα προγρϊμματα κοινωνικόσ πρόνοιασ.
28. Αν το ειςόδημϊ μου αλλϊξει κατϊ τη διϊρκεια του τελευταύου μόνα, πρϋπει να το
αναφϋρω;
Ναι. Οποιαδόποτε μεταβολό επϋλθει ςτο ειςόδημα πρϋπει να δηλώνεται εντόσ προθεςμύασ 15
ημερολογιακών ημερών από τη ςτιγμό τησ μεταβολόσ. Μπορεύτε να προςϋλθετε ςτισ υπηρεςύεσ
κοινωνικόσ πρόνοιασ του Δόμου ςασ, όπου θα λϊβετε βοόθεια για να υποβϊλετε εκ νϋου την αύτηςό
ςασ.
29. Θα αφαιρεθούν ϊλλα επιδόματα από οριςμϋνουσ δικαιούχουσ αν ενταχθούν ςτο
πρόγραμμα Κ.Ε.Α.;
Όχι.
30. Αν βρω εργαςύα, θα χϊςω το Κ.Ε.Α.;
Θα πρϋπει να ενημερώςετε το Δόμο για τη νϋα ςασ εργαςύα, κατϊ την οπούα: α) το 100% του μιςθού
ςασ θα αφαιρεθεύ από τον υπολογιςμό του ειςοδόματοσ κατϊ τον πρώτο μόνα, β) για τουσ
επόμενουσ 2 μόνεσ θα αφαιρεύται το 40% του μιςθού ςασ. Εύςτε υποχρεωμϋνοι να δηλώςετε
οποιαδόποτε μεταβολό ςτην εργαςύα ςασ εντόσ 15 ημερών από την μεταβολό. Μετϊ από 3 μόνεσ θα
επανεξεταςτούν τα κριτόρια ϋνταξόσ ςασ ςτο πρόγραμμα και εϊν το ειςόδημα του νοικοκυριού ςασ
υπερβαύνει τα ςχετικϊ όρια εξαιτύασ του ειςοδόματόσ ςασ, τότε θα διακόπτεται η ειςοδηματικό
ενύςχυςη του Κ.Ε.Α.

Συχνέσ Ερωτήςεισ για το προςωπικό που θα εφαρμόςει το πρόγραμμα
31. Πού διαφϋρει η ειςοδηματικό ενύςχυςη Κ.Ε.Α. από ϊλλα επιδόματα;
Η βαςικό καινοτομύα του προγρϊμματοσ KEA εύναι ότι όλα τα ϊτομα που διαμϋνουν ςτουσ
επιλεγμϋνουσ Δόμουσ θα ϋχουν δικαύωμα να υποβϊλουν αύτηςη για την ειςοδηματικό
ενύςχυςη. Η κατϊςταςη ϋνδειασ, οριζόμενη ωσ η ύπαρξη ειςοδόματοσ και περιουςιακών ςτοιχεύων
κϊτω από οριςμϋνα όρια, θα εύναι τα μόνα κριτόρια βϊςει των οπούων θα κινηθεύ η διαδικαςύα
καθοριςμού τησ ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα. Δεύτερον, το πρόγραμμα «Κοινωνικό Ειςόδημα
Αλληλεγγύησ» θα εύναι μύα ςύμβαςη μεταξύ του Κρϊτουσ και του πολύτη. Ωσ μϋροσ του
προγρϊμματοσ Κ.Ε.Α., ςε αντϊλλαγμα για την οικονομικό ενύςχυςη, ο δικαιούχοσ και τα μϋλη τησ
μονϊδασ του δικαιούχου ςυμφωνούν να πληρούν οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ. Αυτϋσ οι προώποθϋςεισ
θα εύναι μϋροσ μύασ «ςύμβαςησ» και θα διαφϋρουν ανϊλογα με την εκϊςτοτε κατϊςταςη κϊθε
δικαιούχου και των μελών τησ μονϊδασ του δικαιούχου, η οπούα θα αξιολογεύται από κοινωνικούσ
λειτουργούσ μετϊ τον καθοριςμό τησ ϋνταξησ ςτο πρόγραμμα. Για παρϊδειγμα, οι δικαιούχοι
υποχρεούνται να ςυμμορφώνονται με τισ προώποθϋςεισ που θϋτει ο ΟΑΕΔ ό να ςυμμετϋχουν ςε
προγρϊμματα εκπαύδευςησ. Σρύτον, για πρώτη φορϊ τα νοικοκυριϊ θα ϋχουν τη δυνατότητα
να αναφϋρουν/δηλώςουν μόνοι τουσ την πιο πρόςφατη οικονομικό κατϊςταςη (τελευταύοι
6 μόνεσ) και αυτό η πληροφορύα θα χρηςιμοποιηθεύ για τον καθοριςμό τησ ϋνταξησ τουσ ςτο
πρόγραμμα. Σο πρόγραμμα, επομϋνωσ, θα ϋχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεύ ςε πρόςφατεσ
αλλαγϋσ ςτισ οικονομικϋσ ςυνθόκεσ και το ιςτορικό εργαςύασ. Σϋλοσ, ϋνα καινοτόμο
χαρακτηριςτικό του προγρϊμματοσ Κ.Ε.Α. εύναι ότι όλα τα νοικοκυριϊ μπορούν να
επιλεγούν τυχαύα για επαλόθευςη των δικαιολογητικών τουσ.
32. Ποιοσ θα εύναι υπεύθυνοσ για την εφαρμογό του προγρϊμματοσ Κοινωνικό Ειςόδημα
Αλληλεγγύησ;
Η Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ και η Ομϊδα Διούκηςησ Έργου. Η
Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Αντύληψησ και Αλληλεγγύησ εύναι η αρμόδια υπηρεςύα για το ςυντονιςμό και
την υλοπούηςη του Κ.Ε.Α. Εντόσ του Τπουργεύου θα ςυςταθεύ Ομϊδα Διούκηςησ Έργου, υπαγόμενη
ςτο Γενικό Γραμματϋα Πρόνοιασ, για να αναλϊβει πρωτοβουλύεσ ςυντονιςμού και διαχεύριςησ
εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ ςε καθημερινό βϊςη.
Η ΗΔΙΚΑ εύναι αρμόδια, μεταξύ ϊλλων, για τη διαχεύριςη του μητρώου Κ.Ε.Α. και του εντύπου τησ
αύτηςησ και τη διαςταύρωςη των κριτηρύων για την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα. Επιπλϋον, ενημερώνει
τουσ αιτούντεσ, μϋςω e-mail ό sms, για κϊθε θϋμα ςχετικό με το πρόγραμμα.
Οι κατϊ τόπουσ Δόμοι εύναι αρμόδιοι για την παρακολούθηςη και το ςυντονιςμό του Κ.Ε.Α. ςε
τοπικό επύπεδο, δεδομϋνησ τησ εμπειρύασ ςτο χειριςμό των αιτόςεων για ϊλλα κοινωνικϊ επιδόματα
(αναπηρύασ, δωρεϊν περύθαλψησ, βοόθεια ϋκτακτησ ανϊγκησ, κλπ.) και τησ διαθεςιμότητασ των
κοινωνικών λειτουργών και του λοιπού προςωπικού που μπορεύ να χειριςτεύ μια ποικιλύα ϊμεςων
αλληλεπιδρϊςεων με τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτο πρόγραμμα (προςωπικϋσ ςυνεντεύξεισ, κατ' ούκον
επιςκϋψεισ) και ςυντονιςμό με ϊλλεσ υπηρεςύεσ.
33. Ποιοι περιλαμβϊνονται ςτην πρώτη φϊςη;
Η πρώτη φϊςη του προγρϊμματοσ θα εφαρμοςτεύ ςε 30 Δόμουσ ςε όλη την Ελλϊδα.
Περιφϋρεια

Δόμοσ

1.

Αττικό

Νϋα Ιωνύα

2.

Αττικό

Αςπρόπυργοσ

3.

Αττικό

Ελευςύνα

4.

Αττικό

Υυλό

5.

Αττικό

Άγιοι Ανϊργυροι - Καματερό

6.

Αττικό

Αιγϊλεω

7.

Αττικό

Κερατςύνι - Δραπετςώνα

8.

Αττικό

Νύκαια – Άγιοσ Ιωϊννησ Ρϋντησ

9.

Αττικό

Πϋραμα

10.

τερεϊ Ελλϊδα

Λαμύα

11.

Κεντρικό Μακεδονύα

Βϋροια

12.

Κεντρικό Μακεδονύα

Παύλοσ Μελϊσ

13.

Κεντρικό Μακεδονύα

Κιλκύσ

14.

Κεντρικό Μακεδονύα

Κατερύνη

15.

Κρότη

Ρϋθυμνο

16.

Κρότη

Γόρτυνα

17.

Ανατολικό Μακεδονύα – Θρϊκη

Ορεςτιϊδα

18.

Ανατολικό Μακεδονύα – Θρϊκη

Καβϊλα

19.

Ήπειροσ

Άρτα

20.

Ιόνια Νηςιϊ

Ζϊκυνθοσ

21.

Βόρειο Αιγαύο

Λϋςβοσ

22.

Πελοπόννηςοσ

Καλαμϊτα

23.

Πελοπόννηςοσ

ικυώνα

24.

Νότιο Αιγαύο

Κϊλυμνοσ

25.

Νότιο Αιγαύο

Λϋροσ

26.

Θεςςαλύα

Σρύκαλα

27.

Θεςςαλύα

Ελαςςόνα

28.

Δυτικό Ελλϊδα

Πύργοσ

29.

Δυτικό Ελλϊδα

Αιγιαλεύα

30.

Δυτικό Μακεδονύα

Καςτοριϊ

Όλοι οι κϊτοικοι των ανωτϋρω Δόμων μπορούν να υποβϊλουν αύτηςη για την ειςοδηματικό
ενύςχυςη αλλϊ οι δικαιούχοι θα επιλϋγονται με βϊςη ϋνα ςύνολο κριτηρύων. Σα ειςοδηματικϊ
κριτόρια που τϋθηκαν καλύπτουν περύπου το 5-7% του πληθυςμού ςε εθνικό επύπεδο.
34. Πώσ ϋχουν επιλεγεύ οι Δόμοι τησ πρώτησ φϊςησ;
Η επιλογό των Δόμων ϋγινε με αντικειμενικϊ κριτόρια από την ελληνικό κυβϋρνηςη, ϋτςι ώςτε να
επιτευχθούν οι ςτόχοι του προγρϊμματοσ. Επιλϋχθηκαν Δόμοι ςε κϊθε περιφϋρεια τησ χώρασ και ο
αριθμόσ των Δόμων που ϋχουν επιλεγεύ ςε κϊθε περιοχό εύναι ανϊλογοσ του πληθυςμού τησ
περιοχόσ. Αυτό ϋγινε για να διαςφαλιςτεύ ιςότητα ςε ολόκληρη τη χώρα. ε κϊθε περιοχό,

επιλϋχθηκαν Δόμοι όπου η ςυμμετοχό ςτην πρώτη φϊςη του προγρϊμματοσ ανθρωπιςτικόσ κρύςησ
όταν υψηλότερη και το ποςοςτό των ανϋργων εύναι υψηλότερο, ωσ μερύδιο του πληθυςμού. Σϋλοσ, οι
Δόμοι ςτουσ οπούουσ ϋχει επεκταθεύ το πρόγραμμα ανθρωπιςτικόσ κρύςησ για τη δεύτερη φϊςη δεν
ςυμπεριλόφθηκαν ςτην πρώτη φϊςη υλοπούηςησ του Κ.Ε.Α.

35. Θα λϊβουν οι Δόμοι πρόςθετουσ πόρουσ για την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ;
Θα διερευνηθούν οι υλικοτεχνικϋσ ανϊγκεσ και ενδϋχεται οι Δόμοι να λϊβουν υποςτόριξη από το
Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ για την ενύςχυςη τησ
ικανότητϊσ τουσ ςτην παροχό προγραμμϊτων πρόνοιασ. Η υποςτόριξη μπορεύ να περιλαμβϊνει
επύςησ και επικοινωνιακό υλικό.
36. Πώσ καθορύςτηκε το επύπεδο τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ;
Σο ποςό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ καθορύςτηκε ςύμφωνα με κοινϋσ πρακτικϋσ μεταξύ των
κρατών τησ Ε.Ε. Σο ανώτατο ποςό τησ ειςοδηματικόσ ενύςχυςησ των 200 ευρώ το μόνα για ϋναν
ενόλικα και των 400 ευρώ για μύα τετραμελό οικογϋνεια αντιςτοιχεύ περύπου ςτο 24% του διϊμεςου
ιςοδύναμου ειςοδόματοσ το 2013. Έτςι, η Ελλϊδα βρύςκεται ςτο μϋςο των κρατών τησ Ε.Ε. με
παρόμοια ποςοςτϊ που απαντώνται ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο, τη Νορβηγύα, τη Γερμανύα, τη Γαλλύα, τη
ουηδύα και την Πορτογαλύα.
37. Θα επεκταθεύ η πρώτη φϊςη;
Μόλισ η πρώτη φϊςη προχωρόςει για τουλϊχιςτον 5 μόνεσ, θα αξιολογηθεύ και οι αλλαγϋσ θα
ενςωματωθούν ςτο ςχεδιαςμό του προγρϊμματοσ και ςτισ διοικητικϋσ διαδικαςύεσ, όπωσ απαιτεύται.
Σο πρόγραμμα αναμϋνεται να επεκταθεύ ςε ολόκληρη τη χώρα ςτισ αρχϋσ του 2017.

