ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόγραμμα «κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης»
O Δήμος Μονεμβασίας σας ενημερώνει ότι από 1/2/2017 μπορούν να υποβάλλονται
αιτήσεις για το πρόγραμμα «κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης».
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι :
I.

II.

III.

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό : κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο 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.
Πολυπρόσωπο νοικοκυριό : όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.
Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό
την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική
δήλωση. 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.
Άστεγοι: Όσοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι
έχουν καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου

εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ένταξης καθώς και τα κριτήρια
διαμονής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων:
 στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ (https://keaprogram.gr/gov) με τους κωδικούς του taxisnet,
 στα ΚΕΠ του Δήμου Μονεμβασίας
 στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Μονεμβασίας τηλ. επικ. 2732360570
Όταν το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη η αίτηση υποβάλλεται
αποκλειστικά μόνο μέσω του Δήμου ή των ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όταν η αίτηση κατατίθεται στην κοινωνική υπηρεσία του
Δήμου ή στα ΚΕΠ είναι τα εξής:
- έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα άτομα και θεωρημένο για το γνήσιο της
υπογραφής (αφορά πολυπρόσωπα νοικοκυριά, χορηγείται από τα ΚΕΠ και τον Δήμο)
- Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντα ή άλλο αντίστοιχο δικαιολογητικό
- ΑΜΚΑ του αιτούντα και όλων των μελών του νοικοκυριού
- ΑΦΜ του αιτούντα και όλων των μελών του νοικοκυριού
- Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του αιτούντα (στον οποίο μπορεί να
είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος) .
- Αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
- Ε1 οικονομικού έτους 2015 (όλων των υπόχρεων του νοικοκυριού σε φορολογική δήλωση)

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου όταν αφορά :
Α) μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα.
Β) Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως :
αλλαγή τόπου κατοικίας, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, μεταβολή περιουσιακού στοιχείου σε
σχέση με τα υποβληθέντα στο Ε1 και Ε9, όταν ο αιτών πρέπει να δηλώσει την αδυναμία εργασίας
λόγω αναπηρίας καθώς και όταν μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός ο οποίος πρέπει να
καταθέτει άδεια διαμονής.
Σημεία που μπορούν να κατατίθενται οι αιτήσεις αυτές είναι :
Μολάοι, δημοτικό κατάστημα, κοινωνική υπηρεσία Δήμου, τηλ. επικ. 2732360570 και 2732360536
Νεάπολη, δημοτικό κατάστημα τηλ. επικ. 2734360132 και 2734360124
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας www.monemvasia.gov.gr έχουν αναρτηθεί η σχετική
ΚΥΑ, ο οδηγός εφαρμογής της, το έντυπο συναίνεσης, καθώς και εγχειρίδιο συχνών ερωτήσεων –
απαντήσεων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :
Επειδή το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης χορηγείται με βάση το πραγματικό εισόδημα για
τους έξι μήνες πριν το μήνα που αφορά η υποβολή της αίτησης, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να
παρακολουθεί τις αλλαγές αυτές και να προβαίνει σε Τροποιητική Αίτηση εάν αποκτήσει ή
απολέσει κάποιο εισόδημα.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος προκειμένου να αποφύγουν διακοπή καταβολής της
εισοδηματικής ενίσχυσης και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών θα πρέπει να είναι
ιδιαιτέρως προσεκτικοί ως προς τις υποχρεώσεις τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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

Δηλούμενο εισόδημα
τους έξι (6)
τελευταίους μήνες
πριν την υποβολή
της αίτησης το οποίο
αποτελεί και το
εξαμηνιαίο
Εγγυημένο Ποσό

Όριο αξίας
ακινήτων

Αντικειμενικές
δαπάνες ΙΧ, ΜΧ,
δικύκλων

Όρια
καταθέσεων/
μετοχών,
ομολόγων κτλ.

Τόκοι από
Καταθέσεις
(για το 2015)

1.200

90.000

6.000 €

4.800 €

53 €

1.800

105.000

6.000 €

7.200 €

80 €

2.100

120.000

6.000 €

8.400 €

93 €

2.400

135.000

6.000 €

9.600 €

107 €

2.700

150.000

6.000 €

10.800 €

120 €

3.000

150.000

6.000 €

12.000 €

133 €

3.300

150.000

6.000 €

13.200 €

147 €

3. 600

150.000

6.000 €

14.400 €

160 €

