ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα, 31/1/2017

Τηλ:2795360330
fax: 2795031855
e-mail: info@gortynia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)
Ο Δήμος Γορτυνίας ενημερώνει τους δημότες της Γορτυνίας ότι την Τετάρτη 1η
Φεβρουαρίου 2017 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ.: Γ.Δ.5οικ.296110/ ΦΕΚ 128Β’/24-1-2017.
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:
 Δωρεάν 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 Δήμων και Δημοτικών 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.
 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.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
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.
 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.
ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:
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 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. 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:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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:
Εξαμηνιαίο
Σύνθεση Νοικοκυριού
Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
1.200€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
1.800€
οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή
2.100€
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και
2.400€
δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή
2.700€
δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με
τέσσερα ανήλικα μέλη
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και
3.000€
τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορείνα
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.
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:
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

3. Κριτήρια διαμονής
Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στον Δήμο Γορτυνίας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα
δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
α) από τους αιτούντες απευθείας μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του
προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη
φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
β) στα ΚΕΠ του Δήμου Γορτυνίας

γ) στα γραφεία του δήμου στην Δημητσάνα
δ) στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΓ) στα
Τρόπαια Γορτυνίας
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.
Ο αιτών προσκομίζει στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου Γορτυνίας 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
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, κατά περίπτωση, στους Δήμους, 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 ΔΕΚΟ, 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 ΔΕΚΟ. 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 Δήμου.
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). Δεν υπάρχει η
δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις
και στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.
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.
Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην σχετική υπουργική απόφαση ΦΕΚ
128Β’/24-1-2017.
Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

