N OUST A X
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α)
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που
απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λειτουργεί
συμπληρωματικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.
Το ΚΕΑ θα εφαρμοστεί αρχικά τον Ιούλιο του 2016 στους παρακάτω Δήμους και από τις
αρχές του 2017 σε όλους τους Δήμους της χώρας.
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Αττική

Στερεά Ελλάδα
Κεντρική Μακεδονία

Κρήτη
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
Βόρειο Αιγαίο
Πελοπόννησος
Νότιο Αιγαίο
Θεσσαλία
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία

Νέα Ιωνία
Ασπρόπυργος
Ελευσίνα
Φυλή
Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό
Αιγάλεω
Κερατσίνι - Δραπετσώνα
Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντη
Πέραμα
Λαμία
Βέροια
Παύλος Μελάς
Κιλκίς
Κατερίνη
Ρέθυμνο
Γόρτυνα
Ορεστιάδα
Καβάλα
Άρτα
Ζάκυνθος
Λέσβος
Καλαμάτα
Σικυώνα
Κάλυμνος
Λέρος
Τρίκαλα
Ελασσόνα
Πύργος
Αιγιαλεία
Καστοριά

Αιτήσεις για τους πρώτους 30 Δήμους μπορούν να υποβληθούν από σήμερα και μέχρι
τις 30/11.
Εγγυημένο ποσό
Για την πρώτη φάση του προγράμματος, 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) ασκεί εν τοις πράγμασι και 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.
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Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα
εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:
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 ύψος του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200 €
Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.800€
Νοικοκυριό με δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα
μέλη 2.100 €
Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.400 €
Νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700 €
Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.000 €
Περιουσιακά κριτήρια (βλέπε κ πίνακα στο τέλος)
α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του
νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το
ποσό των 90.000 € για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 € για
κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 €.
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 €.
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 την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
εξαπλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.
γ. Κριτήρια διαμονής:
Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα στους τριάντα Δήμους εφαρμογής του προγράμματος.
Παραδείγματα Υπολογισμού της εισοδηματικής ενίσχυσης:
Α) μεμονωμένο άτομο που δήλωσε ότι κατά το τελευταίο 6μηνο εισέπραξε 600 € θα λάβει
μηνιαία ενίσχυση ίση με : (1200 – 600) / 6=100 €.
Β) τετραμελής οικογένεια που δήλωσε ότι κατά το τελευταίο 6μηνο εισέπραξε 900 € θα λάβει
μηνιαία ενίσχυση ίση με : (2400 – 900) / 6= 250 €.

Υποβολή της αίτησης:
η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία,
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε από τον αιτούντα απευθείας,( https://keaprogram.gr/)
είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) των Δήμων.
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Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν
πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι:
1) Αριθμός ΑΜΚΑ,
2) ΑΦΜ,
3) πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία,
4) απόδειξη διαμονής,
5) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και IBAN
και, για τα φιλοξενούμενα μέλη,
1) Αριθμός ΑΜΚΑ,
2) ΑΦΜ,
3) πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία,
Ουσιαστικά δηλαδή η φορολογική δήλωση, το εκκαθαριστικό, μια απόδειξη ΔΕΗ και
το βιβλιάριο της τράπεζας
Σε περίπτωση που υποβληθεί η αίτηση μέσω Δήμων ή ΚΕΠ, πρέπει υποχρεωτικά να
προσκομιστεί υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο
συναίνεσης, με το οποίο δηλώνουν ότι συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων όλων
των ενήλικων μελών του νοικοκυριού. Το έντυπο συναίνεσης είναι αναρτημένο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος καθώς κ στον ιστότοπο του γραφείου
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως στον τραπεζικό λογαριασμό σας.
Από το συνολικό ποσό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης κάρτας, ενώ για
το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης, μέσω τραπεζικού καταστήματος ή και
μέσω χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ.
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Όριο

Σύνθεση νοικοκυριού

Αντικειμ

Χρηματοοι

Εξαμηνιαίο

Μηνιαίο

Όριο

ενική

κονομικών

εγγυημένο

εγγυημέν

αξίας

δαπάνη

Περιουσιακ

ποσό

ο ποσό

ακινήτων

κινητών

ών

(π.χ. ΙΧ)

Στοιχείων
(κατ' έτος)

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

1.200 €

200 €

90.000 €

6.000 €

7.200 €

1.800 €

300 €

105.000 €

6.000 €

10.800 €

2.300 €

350 €

120.000 €

6.000 €

12.600 €

2.400 €

400 €

135.000 €

6.000 €

14.600 €

2.700 €

450 €

150.000 €

6.000 €

16.200 €

3.000 €

500 €

150.000 €

6.000 €

18.000 €

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 δυο 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 4
ανήλικα μέλη.
Νοικοκυριό που αποτελείται
από τέσσερις ενήλικες ή δύο
ενήλικες και τέσσερα ανήλικα
μέλη ή μονογονεϊκό
νοικοκυριό με τέσσερα
ανήλικα μέλη.
ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

- 4/4

-

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
+ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α’ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 2 ΤΚ 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Web Site: www.noustax.gr ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX : 2310608440 e-mail: info@noustax.gr

