
Τα κριτήρια για την ένταξη στο Κ.Ε.Α. - Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής του προγράµµατος

Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης

∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρµογής

του προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης.

Άρθρο 1

Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (εφεξής πρόγραµµα ή Κ.Ε.Α.) είναι ένα νέο προνοιακό

πρόγραµµα που συνδυάζει:

1. Εισοδηµατική ενίσχυση: το χρηµατικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούµενης µονάδας, όπως ορίζεται στο

άρθρο 2 της παρούσης.

2. Συµπληρωµατικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των µελών της ωφελούµενης

µονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράµµατος, µε:

-∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.

-Παραποµπή και ένταξη σε δοµές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.-

-Ένταξη σε προγράµµατα και κοινωνικές δοµές για την αντιµετώπιση της φτώχειας.

-Ένταξη σε προγράµµατα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους

Άπορους.

-Κοινωνικό τιµολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

-Κοινωνικό τιµολόγιο παρόχων ύδρευσης.

-Κοινωνικό τιµολόγιο ∆ήµων και ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων.

3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσoν δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις

που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και µπορεί να περιλαµβάνουν,

µεταξύ άλλων:

-Την κάλυψη προτεινόµενης θέσης εργασίας.

-Τη συµµετοχή σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας.
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-Τη συµµετοχή σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης.

-Τη συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας.

-Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Άρθρο 2

Ορισµοί για την εφαρµογή του Κ.Ε.Α.

Ως Ωφελούµενες µονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

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. ∆ύναται 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 ∆ήµων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών

Κέντρων Ηµέρας Αστέγων ή/και Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους ∆ήµους, δύναται να είναι

δικαιούχοι του προγράµµατος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκµηριωθεί µόνο

µέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

∆ικαιούχος: 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.

Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα: από την ένταξη στο πρόγραµµα εξαιρούνται και δεν θεωρούνται

µέλη του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες:

-Άτοµα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες

Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων.

-Άτοµα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες

κτλ), ή είναι δικαιούχοι του προγράµµατος Προστατευµένων ∆ιαµερισµάτων του αρ. 9 του ν. 2716/1999.

-Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάµεις.

-Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήµατα.

Εγγυηµένο ποσό: το ποσό που εγγυάται το πρόγραµµα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα µε τον αριθµό και

την ηλικία των µελών του, µετά και την καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. Το

εγγυηµένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

-Για το µονοπρόσωπο νοικοκυριό: €200 ανά µήνα.
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-Για κάθε επιπλέον ενήλικο µέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυηµένου ποσού κατά 100€ ανά

µήνα.

-Για κάθε ανήλικο µέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυηµένου ποσού κατά 50€ ανά µήνα.

-Στη µονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή σε εκείνη στην οποία ένας µόνος γονέας (άγαµος, σε χηρεία ή

διαζευγµένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστηµα) ασκεί

κατ’αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση τη γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων

τέκνων, για τις ανάγκες υπολογισµού του εγγυηµένου ποσού το µεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο µέλος

λογίζεται ως ενήλικας.

-Σε νοικοκυριό µε απροστάτευτο/α τέκνο/α, για τις ανάγκες υπολογισµού του εγγυηµένου ποσού κάθε

απροστάτευτο τέκνο λογίζεται ως ενήλικας.

-Ως ανώτατο όριο του εγγυηµένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ µηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης

του νοικοκυριού.

∆ηλούµενο εισόδηµα: το συνολικό πραγµατικό εισόδηµα από κάθε πηγή ηµεδαπής και αλλοδαπής

προέλευσης – προ φόρων, µετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράχθηκε

από όλα τα µέλη του νοικοκυριού, κατά τους έξι (6) µήνες πριν από το µήνα υποβολής της αίτησης.

Στο συνολικό δηλούµενο εισόδηµα συµπεριλαµβάνεται και το σύνολο των επιδοµάτων και άλλων

ενισχύσεων, καθώς και το εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται µε ειδικό τρόπο, µε

τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Το δηλούµενο εισόδηµα δεν περιλαµβάνει το επίδοµα

αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 2082/1992, καθώς και τα µη ανταποδοτικά επιδόµατα

αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.

Υπολογισµός του εισοδήµατος για ένταξη στο πρόγραµµα: για την ένταξη στο πρόγραµµα και τον

υπολογισµό της εισοδηµατικής ενίσχυσης, αφαιρείται από το συνολικό δηλούµενο εισόδηµα, το 20% του

καθαρού εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες, από υπηρεσίες που παρέχονται µε δελτίο παροχής

υπηρεσιών ή εργόσηµο, καθώς και το 20% του ποσού από πηγές κατάρτισης, προγράµµατα κοινωφελούς

εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα εργασίας.

Σε περίπτωση που µέλος του νοικοκυριού βρει εργασία (περιστασιακή, προσωρινή ή µόνιµη), στον

υπολογισµό του εισοδήµατος για την ένταξη στο πρόγραµµα δεν συνυπολογίζεται κατά τον πρώτο µήνα

της εργασίας το 100% και κατά τους δύο επόµενους το 40%, του καθαρού µηνιαίου εισοδήµατος από την

ανωτέρω εργασία. Εάν το µέλος του νοικοκυριού εξακολουθεί να εργάζεται για διάστηµα άνω των τριών

µηνών, το δικαίωµα στην εισοδηµατική ενίσχυση διακόπτεται από την έναρξη του τέταρτου µήνα

εργασίας, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια για ένταξη στο πρόγραµµα. Εάν τα κριτήρια

εξακολουθούν να πληρούνται, το νοικοκυριό λαµβάνει το ποσό της εισοδηµατικής ενίσχυσης που του

αναλογεί.

Η ανωτέρω εξαίρεση από τον υπολογισµό του εισοδήµατος για ένταξη στο πρόγραµµα δύναται να

εφαρµοστεί µια και µόνη φορά σε διάστηµα ενός έτους από την έναρξη ισχύος της.

Μηνιαίο ποσό εισοδηµατικής ενίσχυσης: η διαφορά µεταξύ του εξαπλάσιου ύψους του εγγυηµένου

ποσού και του εξαµηνιαίου δηλούµενου εισοδήµατος του νοικοκυριού, όπως αυτό υπολογίζεται για τους

σκοπούς της ένταξης στο πρόγραµµα, διαιρούµενη διά έξι.

Μη δυνάµενοι για εργασία: για τους σκοπούς του προγράµµατος, µη δυνάµενοι για εργασία θεωρούνται

οι δικαιούχοι, που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:

-ΑµεΑ, τα οποία σύµφωνα µε την γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί, ή

που δηλώνουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης για ένταξη στο Κ.Ε.Α., «ανίκανα για εργασία».

-Φοιτητές προγραµµάτων πλήρους φοίτησης, µαθητευόµενοι των επαγγελµατικών σχολών ή όσοι

εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος χωρίς εργασιακή

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33287/print/printer

3 από 17 26/01/2017 09:31



σχέση.

-∆υνάµενοι για εργασία: θεωρούνται οι δικαιούχοι, ηλικίας 18 έως 65 ετών, που δεν εργάζονται και δεν

ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Άρθρο 3

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραµµα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηµατικά,

περιουσιακά και κριτήρια διαµονής:

1. 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.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εισόδημα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή

μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
1.800 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα

ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο

ανήλικα μέλη 2.100 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή

δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή

οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
2.400 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα

ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή

μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
2.700 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη

ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή

μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
3.000 €

Για κάθε επιπλέον µέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυηµένου ποσού, όπως ορίζεται

στο άρθρο 2 της παρούσης. Το δηλούµενο εισόδηµα δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ,

ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία: 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.
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β. Κινητή περιουσία:

1. Η αντικειµενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης

(Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν µπορεί να υπερβαίνει

στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού 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:

Όρια καταθέσεων/ µετοχών,

οµολόγων κτλ.Σύνθεση Νοικοκυριού

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4800

Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή

µονογονεϊκό νοικοκυριό µε ένα ανήλικο µέλος
7200

Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και

ένα ανήλικο µέλος ή µονογονεϊκό νοικοκυριό µε

δύο ανήλικα µέλη
8400

Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή

δύο ενήλικες και δύο ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκό

νοικοκυριό µε τρία ανήλικα µέλη
9600

Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και

ένα ανήλικο µέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα

µέλη ή µονογονεϊκό νοικοκυριό µε τέσσερα ανήλικα

µέλη
10800

Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες

ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα µέλη ή

µονογονεϊκό νοικοκυριό µε πέντε ανήλικα µέλη
12000

Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες

και 1 ανήλικο µέλος ή δύο ενήλικες και πέντε

ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκό νοικοκυριό µε έξι

ανήλικα µέλη
13200

Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή

δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό

νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 14400

γ. Περιουσιακό τεκµήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των µελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα
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της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισµένη δήλωση φορολογίας

εισοδήµατος (Ε1), δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω µαθηµατικό

τύπο:  Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * µέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο

/100

Ως έτος υπολογισµού του µέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η

τελευταία εκκαθαρισµένη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.

∆εν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα µέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισµένης

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος:

-εµπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας ,

-δηλώνουν δαπάνες για αµοιβές πληρωµάτων σκαφών αναψυχής,

-δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,

-δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως

αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

3. Κριτήρια διαµονής

Τα νοικοκυριά διαµένουν νόµιµα και µόνιµα στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 4

∆ιαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:

1. Υποβολή της αίτησης: η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόµου 1599/1986 ως

προς τα δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε από τους αιτούντες απευθείας, είτε µέσω

των αρµοδίων οργάνων των ∆ήµων στους οποίους διαµένουν οι αιτούντες ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης

Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των ∆ήµων. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούµενα

µέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά µόνο µέσω των ∆ήµων ή των Κ.Ε.Π. Οι µονογονεϊκές

οικογένειες και τα νοικοκυριά µε απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους ∆ήµους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συµπλήρωση όλων των

υποχρεωτικών πεδίων της. Επιπλέον, οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τα στοιχεία

επικοινωνίας τους και συγκεκριµένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογρα-

φίας και αριθµό κινητού τηλεφώνου.

1.1. 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.

1.1.α) ∆ιαδικασία απευθείας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα: ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την

αίτηση µέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράµµατος, 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.

Ο αιτών συµπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθµό Φορολογικού

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Όσα στοιχεία είναι

διαθέσιµα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων εµφανίζονται προσυµπληρωµένα στα αντίστοιχα πεδία

της αίτησης και ο αιτών συµπληρώνει αυτά που λείπουν.
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Μετά την ολοκλήρωση συµπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία

µεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσµατος των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να

υποβάλλει οριστικά την αίτηση.

Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία µεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσµατος

των διασταυρώσεων, η αίτηση παραµένει σε εκκρεµότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκοµίσει

αποκλειστικά στο ∆ήµο διαµονής του τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται στην

ηλεκτρονική πλατφόρµα της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παρέχεται η επιλογή οριστικής

υποβολής της αίτησης, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας (βλ. περίπτωση 1.2. του παρόντος άρθρου).

1.1.β) ∆ιαδικασία υποβολής µέσω των ∆ήµων ή των Κ.Ε.Π.: ο αιτών προσκοµίζει στον εξουσιοδοτηµένο

υπάλληλο του ∆ήµου διαµονής του ή των Κ.Ε.Π, 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.

Ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος τυπώνει το έντυπο της αίτησης του Κ.Ε.Α., στο οποίο έχουν

προσυµπληρωθεί όσα στοιχεία είναι διαθέσιµα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων. Ο αιτών

διαφοροποιεί τα στοιχεία που θεωρεί ανακριβή και συµπληρώνει αυτά που λείπουν.

Ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος, αφού τροποποιήσει ή/και συµπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην

ηλεκτρονική πλατφόρµα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση µε τα δηλωθέντα στοιχεία.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία µεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του

αποτελέσµατος των διασταυρώσεων, η αίτηση δύναται να υποβληθεί οριστικά.

Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία µεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσµατος

των διασταυρώσεων, η αίτηση παραµένει σε εκκρεµότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκοµίσει στο

∆ήµο τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (βλ. περίπτωση 1.2. του παρόντος άρθρου).

1.2. Προσκόµιση και έλεγχος δικαιολογητικών: οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι των ∆ήµων, ελέγχουν τα

προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή την µη αποδοχή των δηλωθέντων στην

αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Εν συνεχεία, υποβάλλουν

οριστικά την αίτηση και τηρούν φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών κάθε νοικοκυριού.

1.3. Μετά την οριστική υποβολή, η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα, τα οποία

υπογράφονται από τον αιτούντα. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόµενο

της αίτησης. Ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο και ένα

παραλαµβάνεται από τον αιτούντα.

2. Επεξεργασία της αίτησης: η επεξεργασία της αίτησης και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται µε βάση:

α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, γ) τα

προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

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
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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.

Οι ανωτέρω πράξεις έγκρισης, απόρριψης και ανάκλησης, φέρουν την υπογραφή του/της Προϊσταµένου/

ης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο αιτών, εφόσον αµφισβητεί την πράξη απόρριψης που εκδόθηκε σε βάρος του, δύναται να

επανυποβάλλει αίτηση τον επόµενο µήνα από αυτόν κατά τον οποίο εξεδόθη η σχετική πράξη.

Τα στοιχεία της εγκεκριµένης αίτησης δύναται να τροποποιηθούν καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος:

α) από τον δικαιούχο απευθείας, σε περίπτωση προς τα άνω διόρθωσης των εισοδηµατικών ή/και

περιουσιακών του στοιχείων, ή διόρθωσης του αριθµού τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ) ή

οποιασδήποτε αλλαγής για την οποία δεν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών,

β) από τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους των ∆ήµων, σε περίπτωση προσκόµισης, από τον δικαιούχο,

δικαιολογητικών που να τεκµηριώνουν την αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου.

Η εγκεκριµένη αίτηση δύναται να ανακληθεί:

α) από τον δικαιούχο απευθείας, ή µέσω του ∆ήµου που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση,

β) από οποιοδήποτε µέλος του νοικοκυριού, µέσω του ∆ήµου που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση,

γ) αυτοµάτως, σε περίπτωση εκ παραδροµής έγκρισης ή τεχνικής αµέλειας,

δ) αυτοµάτως, σε περίπτωση διακοπής της εισοδηµατικής ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 9 της

παρούσης,

ε) αυτοµάτως σε περίπτωση που µετά την παρέλευση διαστήµατος τεσσάρων µηνών από την έγκριση

της, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η εισοδηµατική ενίσχυση από τη ∆ΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό

λογαριασµό του δικαιούχου, µε υπαιτιότητα του δικαιούχου.

3. Πληρωµή: H ∆ιεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδίδει την πράξη έγκρισης σκοπιµότητας για την καταβολή

της εισοδηµατικής ενίσχυσης, βάσει του πίνακα δικαιούχων που συντάσσει η Ηλεκτρονική

∆ιακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Α.Ε. (Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.), η οποία και διαβιβάζεται στην

∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών του ως άνω Υπουργείου. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής

∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών, εκδίδει και αποστέλλει την πράξη έγκρισης πίστωσης, καθώς και το σχετικό

διαβιβαστικό – αίτηµα πίστωσης των δικαιούχων του Κ.Ε.Α., στο οποίο περιλαµβάνονται ποσά ανά

τραπεζικό ίδρυµα, συνολικό ποσό πληρωµής, η ηµεροµηνία valeur (δηλαδή, η ηµεροµηνία χρέωσης του

λογαριασµού Νο 200) και η ηµεροµηνία πίστωσης λογαριασµών των δικαιούχων, αρµοδίως

υπογεγραµµένο, στην ∆ιεύθυνση Λογαριασµών του ∆ηµοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει των προαναφερθέντων εγγράφων, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της

Ελλάδος για πίστωση, µέσω της «∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε.» (∆ΙΑΣ Α.Ε.), του ποσού, ως έχει

οριστεί, στον τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου. Η ∆ΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει τον κατάλογο των

δικαιούχων, οι λογαριασµοί των οποίων πιστώθηκαν, µε το ποσό που καταβλήθηκε και την ηµεροµηνία

της πίστωσης, στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών, στη ∆ιεύθυνση Καταπολέµησης
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της Φτώχειας και στην Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε..

4. ∆ιασύνδεση µε συµπληρωµατικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: κατά το στάδιο υποβολής

των αιτήσεων και προσκόµισης των δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι των ∆ήµων ενηµερώνουν τους

αιτούντες για τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, εφόσον

πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α., επισκέπτονται µια φορά το µήνα, σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία,

τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το ∆ήµο διαµονής τους.

5. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: οι δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα

ανεργίας, έχουν την δυνατότητα να εγγράφονται, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, στο µητρώο

ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.). Επιπλέον, οι δικαιούχοι του

Κ.Ε.Α., που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.∆., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε

προκαθορισµένη από τον Ο.Α.Ε.∆. ηµεροµηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που

εξυπηρετούν το ∆ήµο διαµονής τους και συνεργάζονται µε τους Εργασιακούς Συµβούλους για την

παροχή υπηρεσιών εξατοµικευµένης προσέγγισης. Σε περίπτωση που το επιθυµούν, οι δικαιούχοι που

δύνανται να εργαστούν, µπορούν να παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες ανάλογα µε τις δεξιότητές τους και

τις ανάγκες των κοινωνικών δοµών και προγραµµάτων έκαστου ∆ήµου ή Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας

της οικίας Περιφέρειας.

Άρθρο 5

Απαιτούµενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, στους ∆ήµους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο

άρθρο 4 της παρούσης, είναι:

1) Σε περίπτωση που η µόνιµη κατοικία διαµονής του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτή που

εµφανίζεται από τα αποτελέσµατα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται:

α) για διαµονή σε ιδιόκτητη κατοικία, η προσκόµιση συµβολαίου που τεκµηριώνει την ιδιοκτησία και

λογαριασµού ∆ΕΚΟ,

β) για διαµονή σε ενοικιαζόµενη κατοικία, η προσκόµιση αντιγράφου του ηλεκτρονικού µισθωτηρίου,

γ) για διαµονή σε δωρεάν παραχωρηµένη κατοικία, η προσκόµιση ιδιωτικού συµφωνητικού

παραχώρησης και λογαριασµού ∆ΕΚΟ.

Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Ανοιχτό

Κέντρο Ηµέρας Αστέγων ή/και Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου.

2) Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εµφανίζεται από τα

αποτελέσµατα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόµιση οποιουδήποτε

δικαιολογητικού τεκµηριώνει τη µεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης

θανάτου κτλ).

3) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, έχει µεταβληθεί σε σχέση µε ότι εµφανίζεται

από τα αποτελέσµατα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόµιση οποιουδήποτε

δικαιολογητικού τεκµηριώνει τη µεταβολή (συµβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή

κατασχετήριο). ∆εν υπάρχει η δυνατότητα προσκόµισης δικαιολογητικών για τεκµηρίωση µεταβολής

στις καταθέσεις και στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.
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4) Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο µέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η

προσκόµιση άδειας διαµονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήµατος ανανέωσης της.

Η επόµενη δήλωση Ε1 πρέπει να συµπεριλαµβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη

διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η διακοπή υπαγωγής στο

πρόγραµµα, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσης και η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων

ποσών.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των δικαιούχων του Κ.Ε.Α.

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα µέλη του νοικοκυριού:

α) Υποβάλλουν ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος κάθε έτος.

β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων

που πραγµατοποιεί η Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των µελών του

νοικοκυριού, συµπεριλαµβανοµένων των φιλοξενούµενων.

γ) Συναινούν στη χρησιµοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και µόνο, για το σκοπό της

αξιολόγησης του προγράµµατος.

δ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρµόδιους

υπαλλήλους των ∆ήµων για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του

νοικοκυριού.

ε) Οι κηδεµόνες των ανήλικων µελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την φοίτηση

αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

στ) Οι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

υποχρεούνται να εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του ∆ήµου τους ή στα παραρτήµατα αυτών.

Ειδικά οι δικαιούχοι:

α) Υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία

οποιασδήποτε µεταβολής του εισοδήµατος, των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού

ή του τόπου διαµονής τους, υποβάλλουν υποχρεωτικά τροποποιητική αίτηση µε τα επικαιροποιηµένα

στοιχεία.

β) Υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, επισκέπτονται µια φορά το µήνα, σε προκαθορισµένη

ηµεροµηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το ∆ήµο διαµονής τους.

γ) Εφόσον δύνανται να εργαστούν και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.,

υποχρεούνται:

-να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του

Ο.Α.Ε.∆., υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας,

-να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισµένη από τον Ο.Α.Ε.∆. ηµεροµηνία, τα Κ.Π.Α.2 που

εξυπηρετούν το ∆ήµο διαµονής τους και να συνεργάζονται µε τους εργασιακούς συµβούλους για την

παροχή υπηρεσιών εξατοµικευµένης προσέγγισης,
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-να αποδέχονται κάθε προτεινόµενη κατάλληλη θέση εργασίας όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.∆., ή τη συµµετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία,

όπως δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, συµβουλευτικής και επιχειρηµατικότητας.

δ) Εφόσον εργάζονται οφείλουν να µην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.

Άρθρο 7

Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής της εισοδηµατικής ενίσχυσης

Η εισοδηµατική ενίσχυση καταβάλλεται µηνιαίως µε πίστωση σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου,

ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συµµετέχει στο

πρόγραµµα, εντός των πέντε (5) τελευταίων ηµερολογιακών ηµερών κάθε µήνα. Η ενίσχυση δεν

καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. αριθµό τραπεζικού

λογαριασµού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό είναι ίσο µε ή υπερβαίνει τα 100 Ευρώ ανά µήνα,

ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά µέσω χρήσης προπληρωµένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου,

η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισµό για οποιαδήποτε αγορά,

συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών αγορών. ∆εν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης µετρητών από

την προπληρωµένη τραπεζική κάρτα.

Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης µετρητών, µέσω τραπεζικού καταστήµατος του

πιστωτικού ιδρύµατος που ο δικαιούχος τηρεί λογαριασµό ή/ και µέσω χρεωστικής κάρτας, από

Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυµάτων. Για τους σκοπούς του

προγράµµατος και µόνο, οι δικαιούχοι δεν επιβαρύνονται µε κόστη συναλλαγών από τη χρήση των

ανωτέρω καρτών, µε την εξαίρεση των συναλλαγών αναλήψεων µετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας,

από εκείνη στην οποία τηρεί λογαριασµό ο δικαιούχος.

Το δικαίωµα στην καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ηµέρα του επόµενου µήνα

από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έγκρισής της. Σε

περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί σε χρόνο µεταγενέστερο της 1ης ηµέρας του επόµενου µήνα από αυτόν

κατά τον οποίο υποβλήθηκε, το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο αναδροµικά. Το ελάχιστο ποσό που

καταβάλλεται είναι 10 Ευρώ ανά µήνα.

Η εισοδηµατική ενίσχυση καταβάλλεται, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο

πρόγραµµα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσης, για δώδεκα µήνες από

την ηµεροµηνία της πρώτης καταβολής. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήµατος, ο δικαιούχος είναι

υποχρεωµένος να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα.

Άρθρο 8

Αναστολή καταβολής της εισοδηµατικής ενίσχυσης

Η καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. αναστέλλεται:

1. Σε περίπτωση που τα ανήλικα µέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτησή τους στην

υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή επανακαταβάλλεται από τον επόµενο µήνα

από αυτόν

κατά τον οποίο ξεκίνησε η φοίτηση, µετά την υποβολή νέας αίτησης.

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33287/print/printer

11 από 17 26/01/2017 09:31



2. Σε περίπτωση που τα ενήλικα µέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τη

φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του

∆ήµου τους ή στα παραρτήµατα αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή επανακαταβάλλεται από τον

επόµενο µήνα από αυτόν κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η εγγραφή, µετά την υποβολή νέας αίτησης.

Η σχετική πράξη αναστολής, η οποία περιλαµβάνει τους λόγους αναστολής της καταβολής του Κ.Ε.Α.,

αποστέλλεται στο δικαιούχο, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (ή ο δικαιούχος ειδοποιείται µέσω

γραπτού µηνύµατος στον αριθµό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, να µεταβεί στο ∆ήµο για να

παραλάβει τη σχετική πράξη) και στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών, του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ως άνω πράξη φέρει την

υπογραφή του/της Προϊσταµένου/ης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας.

Άρθρο 9

∆ιακοπή καταβολής της εισοδηµατικής ενίσχυσης

Η καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. διακόπτεται:

1. Εάν περιέλθουν στο αρµόδιο όργανο του ∆ήµου έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η

καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στη ∆ιεύθυνση

Καταπολέµησης της Φτώχειας και εφόσον διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι

νόµιµες προϋποθέσεις εκδίδεται πράξη διακοπής της καταβολής. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό

δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραµµα µετά την πάροδο ενός έτους, από την ηµεροµηνία

έκδοσης της πράξης διακοπής και µε την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως

καταβληθέντα.

2. Εάν διαπιστωθεί, µέσω των µηνιαίων διασταυρώσεων ή της διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας,

αναντιστοιχία ανάµεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού

ή εάν η επόµενη δήλωση Ε1 δεν αντανακλά τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής

των αιτήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το

πρόγραµµα µετά την πάροδο ενός έτους, από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και µε την

προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

3. Σε περίπτωση που δικαιούχος, ο οποίος δύναται να εργαστεί, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των

περιπτώσεων β), γ) και δ), του άρθρου 6 της παρούσης που αφορούν ειδικά τους δικαιούχους. Σε αυτή

την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωµα επανυποβολής αίτησης µετά την πάροδο ενός έτους.

4. Τον επόµενο µήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου. Σε περίπτωση που άλλο µέλος της

οικογένειας του θανόντος δύναται να καταστεί δικαιούχος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσης,

δηλώνει τη µεταβολή της σύνθεσης του νοικοκυριού στο αρµόδιο όργανο του ∆ήµου διαµονής του και η

καταβολή του Κ.Ε.Α. συνεχίζεται, αναπροσαρµοζόµενη αναλόγως.

5. Τον επόµενο µήνα εκείνου που ο δικαιούχος µετακόµισε στο εξωτερικό. ∆εν διακόπτεται η καταβολή

του Κ.Ε.Α., εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του

εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής.

6. Τον επόµενο µήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο δικαιούχος ή άλλο µέλος του νοικοκυριού ανακάλεσε

την αίτησή του.

Η σχετική πράξη διακοπής, η οποία περιλαµβάνει τους λόγους διακοπής της καταβολής του Κ.Ε.Α.,

αποστέλλεται στο δικαιούχο, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (ή ο δικαιούχος ειδοποιείται µέσω
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γραπτού µηνύµατος στον αριθµό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, να µεταβεί στο ∆ήµο για να

παραλάβει τη σχετική πράξη) και στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών, του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την αναζήτηση των

αχρεωστήτως καταβληθέντων του άρθρου 10 της παρούσης. Η ως άνω πράξη φέρει την υπογραφή του/

της Προϊσταµένου/ης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας.

Άρθρο 10

Αχρεωστήτως καταβληθέντα Αναδροµικότητα και συµψηφισµός πληρωµών

1. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείµενη ποινική νοµοθεσία, σε

περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης

του στο Κ.Ε.Α., µε σκοπό τον προσπορισµό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρµόζονται οι

διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Σε κάθε περίπτωση, µετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία

παραπέµπονται στον αρµόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών των

υπευθύνων.

2. Η ∆ιεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας αποστέλλει, σε όσους έλαβαν την εισοδηµατική ενίσχυση

του Κ.Ε.Α. χωρίς να τη δικαιούνται, ατοµική ειδοποίηση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων

ποσών εντός προθεσµίας ενός µηνός. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, µε απόφαση που εκδίδεται από τη

∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών, υπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποστέλλεται στην αρµόδια ∆ΟΥ,

καταλογίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε βάρος όσων έλαβαν την εισοδηµατική ενίσχυση

του Κ.Ε.Α. χωρίς να τη δικαιούνται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης

∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.).

3. Σε περίπτωση που δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό εισοδηµατικής ενίσχυσης από αυτό που του

αναλογεί, αλλά εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα, το ποσό που αντιστοιχεί στη

διαφορά συµψηφίζεται αυτοµάτως στην επόµενη καταβολή.

4. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηµατικής ενίσχυσης που του αναλογεί

εξαιτίας αµέλειας υπαλλήλου των ∆ήµων ή των Κ.Ε.Π. κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το

ποσό καταβάλλεται αναδροµικά, µετά από σχετικό αίτηµα του αρµόδιου υπαλλήλου προς την ∆ιεύθυνση

Καταπολέµησης της Φτώχειας.

5. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηµατικής ενίσχυσης εξαιτίας δήλωσης

στην αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. αριθµού τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο δεν είναι δικαιούχος ή

συνδικαιούχος, το ποσό καταβάλλεται αναδροµικά, µετά από τη σχετική τροποποίηση της αίτησης.

Άρθρο 11

Αρµόδια Όργανα και Υπηρεσίες

Αρµόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α είναι οι εξής:

α) Η ∆ιεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8,

β) η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
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Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) η ∆ιεύθυνση Λογαριασµών του ∆ηµοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.),

δ) η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών,

ε) η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.),

στ) η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.), του ν. 3607/2007 (Α’ 245),

ζ) οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’Βαθµού (∆ήµοι), η) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

(Κ.Ε.Π.), θ) το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.∆.) του άρθρου 88 του

ν. 3996/2011 (Α’ 170), ι) ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), ια) το Εθνικό

Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.)».

Ο/Η Προϊστάµενος/η της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρµόδιος για την έκδοση των πράξεων έγκρισης,

απόρριψης, ανάκλησης, αναστολής και διακοπής καταβολής της εισοδηµατικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.

Η αρµόδια ∆ιεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 4445/2016 (Α’

236).

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πέραν των αρµοδιοτήτων της, ασκεί και τις κάτωθι

αρµοδιότητες, όπως ενδεικτικά απαριθµούνται:

α) Παραλαµβάνει από τη ∆ιεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας, την πράξη έγκρισης σκοπιµότητας

για την καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης στους δικαιούχους. β) Εκδίδει και αποστέλλει την πράξη

έγκρισης πίστωσης, καθώς και το σχετικό διαβιβαστικό – αίτηµα πίστωσης των δικαιούχων του Κ.Ε.Α.,

στην ∆ιεύθυνση Λογαριασµών του ∆ηµοσίου, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Η

∆ιεύθυνση Λογαριασµών του ∆ηµοσίου εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για

χρέωση του λογαριασµού του ∆ηµοσίου 200 «Ελληνικό ∆ηµόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων

Πληρωµών».

γ) Εγγράφει τις απαραίτητες δαπάνες στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ειδικό φορέα Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας 33-220, ΚΑΕ

2764). Για την καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωµής της περίπτωσης (β)

της παρούσης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

δ) Εµφανίζει τις σχετικές πληρωµές στη δηµόσια ληψοδοσία µε την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών

ενταλµάτων.

Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, του Υπουργείου Οικονοµικών και η Ανεξάρτητη

Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, υποστηρίζουν τις µηχανογραφικές διαδικασίες που αναπτύσσονται για την

ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης µε όλα τα στοιχεία που διαθέτει το

Υπουργείο Οικονοµικών.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.:

α) Αναπτύσσουν και διαχειρίζονται το πληροφοριακό σύστηµα του Κ.Ε.Α. και πιστοποιούν τους χρήστες

του πληροφοριακού συστήµατος.

β) ∆ηµιουργούν τη βάση δεδοµένων των δικαιούχων του προγράµµατος, στην οποία έχουν

διαβαθµισµένη πρόσβαση εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι των ∆ήµων και υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης

Καταπολέµησης της Φτώχειας. γ) ∆ιασταυρώνουν ηλεκτρονικά τα δηλωθέντα στοιχεία µε τις διαθέσιµες
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βάσεις δεδοµένων, όπως: τις βάσεις δεδοµένων της Γ.Γ.Π.Σ. Α.Α.∆.Ε., των πληροφοριακών συστηµάτων

του Ο.Α.Ε.∆., των ασφαλιστικών ταµείων

και άλλων φορέων ή Υπουργείων.

δ) Ελέγχουν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα και καταρτίζουν τους πίνακες δικαιούχων.

ε) Προωθούν τους πίνακες δικαιούχων στην ∆ιεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας, το αργότερο

µέχρι τη 10η ηµερολογιακή ηµέρα εκάστου µήνα.

στ) Αποστέλλουν στους δικαιούχους, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής

∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών, τις πράξεις αναστολής και διακοπής της εισοδηµατικής ενίσχυσης.

ζ) Παρέχουν τακτική υποστήριξη σε δήµους και Κ.Ε.Π. (τηλεφωνική γραµµή και διαδικτυακό τόπο

δηµόσιας συζήτησης για την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών και πληροφόρησης για το πρόγραµµα).

Τα αρµόδια όργανα των κοινωνικών υπηρεσιών και των κέντρων κοινότητας των ∆ήµων:

α) Ορίζουν το πρόσωπο-αναφοράς (σηµείο επαφής) για το πρόγραµµα.

β) Ορίζουν το προσωπικό που εργάζεται για την εφαρµογή του προγράµµατος και τους

εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους που έχουν διαβαθµισµένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα του

προγράµµατος.

γ) Εφαρµόζουν τη στρατηγική δηµοσιότητας και ενηµέρωσης του πληθυσµού, µε ιδιαίτερη έµφαση στις

ιδιαίτερα ευάλωτες οµάδες, πχ άστεγοι.

δ) Υποστηρίζουν τις ιδιαίτερα ευάλωτες οµάδες και ιδίως τους άστεγους, κατά τη διαδικασία υποβολής

της αίτησης (υποστήριξη για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε1, συγκέντρωση των

απαιτούµενων δικαιολογητικών, συµπλήρωση της αίτησης, υποστήριξη για την έκδοση χρεωστικής

κάρτας κτλ).

ε) Παραλαµβάνουν, επεξεργάζονται και καταχωρούν τις αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστηµα του

προγράµµατος.

στ) Ελέγχουν τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά.

ζ) ∆ιεξάγουν κοινωνική έρευνα, όπου απαιτείται, ή µετά από υπόδειξη της ∆ιεύθυνσης Καταπολέµησης

της Φτώχειας, για την επαλήθευση του τόπου διαµονής, της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του

νοικοκυριού.

η) Ενηµερώνουν τους δικαιούχους για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη

συµµετοχή στο πρόγραµµα.

θ) ∆ιασυνδέουν τα µέλη των νοικοκυριών µε συµπληρωµατικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και

αγαθά.

ι) Παρακολουθούν την εφαρµογή σε τοπικό επίπεδο. Τα αρµόδια όργανα των Κ.Ε.Π.:

α) Εφαρµόζουν τη στρατηγική δηµοσιότητας και ενηµέρωσης του πληθυσµού, σε συνεργασία µε τους

∆ήµους.

β) Παραλαµβάνουν και καταχωρούν τις αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστηµα του προγράµµατος.
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Τα αρµόδια όργανα του Ο.Α.Ε.∆.:

α) Παρέχουν πληροφόρηση για τα διαθέσιµα προγράµµατα συµβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης

στην εργασία.

β) Υλοποιούν, διαχειρίζονται και συντονίζουν προγράµµατα συµβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης

στην εργασία, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των δικαιούχων του Κ.Ε.Α. ή/και τους εντάσσουν σε γενικά

προγράµµατα.

γ) Παρακολουθούν την πορεία ένταξης ή επανένταξης των δικαιούχων, µε παράλληλη ενηµέρωση του

πληροφοριακού συστήµατος του Κ.Ε.Α.

δ) Ενηµερώνουν το πληροφοριακό σύστηµα του Κ.Ε.Α. για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι

δικαιούχοι που δύνανται να εργαστούν, αδικαιολόγητα, είτε αρνούνται να απασχοληθούν σε κατάλληλη

θέση που προτείνεται από τον Οργανισµό, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό

πλαίσιο του Ο.Α.Ε.∆., είτε αρνούνται να συνεργαστούν µε τους εργασιακούς συµβούλους του

Οργανισµού.

Το Ε.Ι.Ε.Α.∆. υποστηρίζει επιστηµονικά και διαχειριστικά το πρόγραµµα σε συνεργασία µε τα αρµόδια

όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα:

α) Συµβάλλει στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράµµατος και την εξαγωγή συµπερασµάτων.

β) ∆ιαχειρίζεται τις δαπάνες που διατίθενται για την Τεχνική Συνδροµή της υλοποίησης του

προγράµµατος, βάσει προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Ε.Ι.Ε.Α.∆. και του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα

επιµόρφωσης για τα στελέχη των αρµοδίων, για την υλοποίηση του προγράµµατος, οργάνων και

υπηρεσιών.

Άρθρο 12

Ωφελούµενοι του Προγράµµατος Στέγαση κι Επανένταξη

Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη που δεν έχουν ενταχθεί στον πυλώνα

εργασιακής επανένταξης του προγράµµατος εντάσσονται, κατόπιν υποβολής αίτησης, αυτοµάτως στο

Κ.Ε.Α.

Άρθρο 13

Αφορολόγητο – Ακατάσχετο

Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν

κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύµατα

και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή

προνοιακού χαρακτήρα.

Οι άστεγοι, όπως ορίστηκαν στο άρθρο 2 της παρούσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του

προβλεπόµενου προστίµου για εκπρόθεσµη υποβολή Ε1.
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∆είτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόµβου

https://www.taxheaven.gr
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