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Κνηλωληθό εηζόδεκα Αιιειεγγύεο - Τα 

λέα Κξηηήξηα 

 

Δ13/νηθ./33475/1935 Κνηλωληθό εηζόδεκα Αιιειεγγύεο - Τα 

λέα Κξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζήο ηνπ από 

1/11/2018 

 

(Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο.) 

Καηεγνξία: Κνηλσληθή αιιειεγγχε - Πξφλνηα 

Αξηζκ. Γ13/νηθ./33475/1935 

  

Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο. 

  

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ - 

ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

(ΦΔΚ Β 2281/15.6.2018) 

Γ13/νηθ./33475/1935/15.6.2018 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 

«Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4520/2018 «Μεηεμέιημε ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ 

Αζθαιίζεσλ ζε Οξγαληζκφ Πξνλνκηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(Ο.Π.Δ.Κ.Α.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’30). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4368/2016 «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 21). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 

143), φπσο ηζρχεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4174/2013 «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 

170), φπσο ηζρχεη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο 
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δηαηάμεηο» (Α’138), φπσο ηζρχεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ. 3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (Α’ 170), φπσο ηζρχεη. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α’87), φπσο ηζρχεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3607/2007 «χζηαζε θαη θαηαζηαηηθφ ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ΑΔ (Η.ΓΙ.ΚΑ. Α.Δ.) θαη ινηπέο 

αζθαιηζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο» (Α’ 245), φπσο ηζρχεη. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3469/2006 «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’ 131), φπσο ηζρχεη. 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3329/2005 

«Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’ 

81), φπσο ηζρχεη. 

12. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3013/ 2002 «Αλαβάζκηζε ηεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 102), φπσο ηζρχεη. 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 73/2015 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, 

Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α’ 116). 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 125/2016 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ 

θαη Τθππνπξγψλ (Α’210). 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 

(Α’145/2016). 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 22/2018 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

θαη Τθππνπξγψλ (Α’37). 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 141/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Α΄180). 

18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/2018 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (Α’31). 

19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Α’ 168), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α’ 

181). 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

θπβεξλεηηθά φξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

22. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 79/2017 (Α’109) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία λεπηαγσγείσλ 

θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ». 23. Σελ Γ23/νηθ. 14435-1135/30.3.2016 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε «Καζνξηζκφο ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο» (Β’854). 

24. Σελ Γ.Γ.5νηθ.2961-10/24.01.2017 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ησλ 

φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα 

Αιιειεγγχεο» (Β’128). 

25. Σελ ΤΠΟΙΚ 0010218 ΔΞ 2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Αηθαηεξίλε 

Παπαλάηζηνπ» (Β’ 3696). 

26. Σελ Τ28/9.10.2015 (Β’2168) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηελ Αλαπιεξψηξηα Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Θεαλψ Φσηίνπ θαη ηηο Τ70/13.11.2015 (Β’ 2441), 

Τ43/03.05.2017 (Β΄1510) θαη Τ24/04.05.2018 (Β΄1546) ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

27. Σελ Τ29/9.10.2015 (Β’2168) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκπρψλ Γεψξγην Υνπιηαξάθε». 

28. Σελ νηθ. 13471/4878/7.3.2018 (Β’814) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/347
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/160
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25473


3 
 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Αζαλάζην Ηιηφπνπιν». 

29. Σελ 201408/Τ1/28.11.2016 (Β’3818) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεκήηξην 

Μπαμεβαλάθε». 

30. Σελ 44528/Γ9.12187/8.10.2015 (ΤΟΓΓ 724) απφ- 

θαζε «Γηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γελπρήο Γξακκαηείαο Πξφλνηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο». 

31. Σελ 3535/Γ9.1215/30.01.2017 (Β’212) "Σξνπνπνίεζε ηεο νηθ. 

49223/Γ9.13322/4.11.2015 (Β’2423/ 11.11.2015) ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.), ζηνπο πξντζηακέλνπο Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο 

ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ .ΔΠ.Δ.», φπσο ηζρχεη". 

32. Σελ ΓΓ2/32818/325/13.06.2018 «Δηζεγεηηθή Έθζεζε νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 5 ηνπ λ. 4270/2014 (Α΄143)» ηεο Πξντζηακέλεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

33. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε πξνθαιείηαη δαπάλε χςνπο εθαηφλ 

είθνζη νθηψ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€ 128.000.000) γηα ην έηνο 2018, πνπ βαξχλεη ηνλ 

ΚΑΔ 2494, ΔΦ 33-220 θαη εθηαθνζίσλ εμήληα εθαηνκκπξίσλ επξψ (€ 760.000.000) 

γηα θάζε επφκελν έηνο, πνπ βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 2494, ΔΦ 33-220, γηα ηελ θάιπςε ηεο 

νπνίαο κεηαβηβάδνληαη πηζηψζεηο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Α. 

34. Σελ 33372/6696/15-6-2018 αλάιεςε ππνρξέσζεο κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη ην 

πνζφλ ησλ εθαηφλ είθνζη νθηψ εθαηνκκπξίσλ επξψ (€ 128.000.000) ζε βάξνο ηνπ 

ΚΑΔ 2494, ΔΦ 33-220, απνθαζίδνπκε: 

  

Άξζξν 1 

Κνηλωληθό Εηζόδεκα Αιιειεγγύεο (Κ.Ε.Α.) 
  

Τν Κνηλωληθό Εηζόδεκα Αιιειεγγύεο (εθεμήο πξόγξακκα ή Κ.Ε.Α.) είλαη 

πξνλνηαθό πξόγξακκα πνπ ζπλδπάδεη: 
 

1. Δηζνδεκαηηθή ελίζρπζε: ην ρξεκαηηθφ πνζφ ελίζρπζεο ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. 

 

2. πκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά: δηαζχλδεζε ησλ 

κειψλ ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο, εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο έθαζηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε: 

 

- Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε αλαζθάιηζησλ. 

- Παξαπνκπή θαη έληαμε ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη 

ππνζηήξημεο. 

- Έληαμε ζε πξνγξάκκαηα θαη θνηλσληθέο δνκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο. 
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- Έληαμε ζηηο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Άπνξνπο. 

- Κνηλσληθφ ηηκνιφγην παξνρψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

- Κνηλσληθφ ηηκνιφγην παξνρψλ χδξεπζεο. 

- Κνηλσληθφ ηηκνιφγην Γήκσλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 

3. Τπεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο: πξνψζεζε ησλ δηθαηνχρσλ, εθφζνλ δχλαληαη λα 

εξγαζηνχλ, ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε ή επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ: 

- Σελ θάιπςε πξνηεηλφκελεο ζέζεο εξγαζίαο. 

- Σε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο. 

- Σε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

- Σε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 

- Σελ έληαμε ή ηελ επηζηξνθή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηα ζρνιεία δεχηεξεο 

επθαηξίαο. 

  

Άξζξν 2 

Οξηζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κ.Ε. Α. 
 

Χο Χθεινχκελεο κνλάδεο νξίδνληαη νη θάησζη θαηεγνξίεο: 

 

α. Μνλνπξόζωπν λνηθνθπξηό: θάζε ελήιηθν άηνκν πνπ δηακέλεη κφλν ηνπ ζε 

θαηνηθία θαη δελ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ελειίθσλ έσο 25 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζε 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ή ζρνιεία ή ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή 

θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 

β. Πνιππξόζωπν λνηθνθπξηό: φια ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα 

ζηέγε.  

ην πνιππξφζσπν λνηθνθπξηφ εληάζζνληαη:  

α) θηινμελνχκελα άηνκα ή θηινμελνχκελε νηθνγέλεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

θηινμελία είρε δεισζεί ζηελ ηειεπηαία εθθαζαξηζκέλε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη  

β) ηα ελήιηθα ηέθλα έσο 25 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ή ζρνιεία 

ή ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο ηνπο.  

 

γ. Άζηεγνη: ηα άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζην δξφκν ή ζε αθαηάιιεια θαηαιχκαηα, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή ησλ 

Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ή θάλνπλ ρξήζε Τπλσηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Γήκνπο, 

δχλαηαη λα είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Η δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο ζηέγεο δελ δχλαηαη λα ηεθκεξησζεί κφλν κέζσ ηνπ 

εληχπνπ ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

 

Δηθαηνύρνο: ην ελήιηθν άηνκν πνπ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Α. 

 

Αλήιηθα κέιε: ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ έσο 18 εηψλ.  

 

Μνλνγνλεϊθή νηθνγέλεηα: έλαο κφλνο γνλέαο (άγακνο, ζε ρεξεία ή δηαδεπγκέλνο, ή 
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ιφγσ θξάηεζεο ηνπ έηεξνπ γνλέα ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα), αζθεί 

θαη’απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε κε δηθαζηηθή απφθαζε ή 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ πξνζσξηλή ή 

κφληκε επηκέιεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην λνηθνθπξηφ ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα κέιε 

ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, δειαδή ηνλ γνλέα θαη ην έλα ή πεξηζζφηεξα αλήιηθα 

ηέθλα. 

 

Απξνζηάηεπηα ηέθλα: ηα αλήιηθα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ είλαη νξθαλά θαη απφ 

ηνπο δχν γνλείο ή πνπ θαλείο γνλέαο δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηε γνληθή ηνπο κέξηκλα, 

ιφγσ αζζελείαο, αλαπεξίαο, θξάηεζεο ή ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαη πνπ ε επηκέιεηα 

ηνπο έρεη αλαηεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε ζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 

- Δμαηξέζεηο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα: απφ ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα εμαηξνχληαη 

θαη δελ ζεσξνχληαη κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ νη θάησζη θαηεγνξίεο: 

- Άηνκα ηα νπνία θηινμελνχληαη ή πεξηζάιπνληαη ζε Μνλάδεο Κιεηζηήο Φξνληίδαο ή 

ζε ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο ή ζε Ξελψλεο Μεηαβαηηθήο Φηινμελίαο 

Αζηέγσλ. 

- Άηνκα, ηα νπνία θηινμελνχληαη ζε Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο 

(νηθνηξνθεία, μελψλεο θ.η.ι.), ή είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξνζηαηεπκέλσλ 

Γηακεξηζκάησλ ηνπ αξ. 9 ηνπ λ. 2716/1999. 

- Άηνκα ηα νπνία θηινμελνχληαη ζε Μνλέο. 

- Άηνκα πνπ θξαηνχληαη ζε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. 

 

Εγγπεκέλν πνζό: ην πνζφ πνπ εγγπάηαη ην πξφγξακκα γηα θάζε λνηθνθπξηφ, αλάινγα 

κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ειηθία ησλ κειψλ ηνπ, κεηά θαη ηελ θαηαβνιή ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ Κ.Δ.Α. Σν εγγπεκέλν πνζφ νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

- Γηα ην κνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ: 200€ αλά κήλα. 

- Γηα θάζε επηπιένλ ελήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ: πξνζαχμεζε ηνπ εγγπεκέλνπ 

πνζνχ θαηά 100€ αλά κήλα. 

- Γηα θάζε αλήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ: πξνζαχμεζε ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ θαηά 

50€ αλά κήλα. 

- ην λνηθνθπξηφ πνπ απαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, ην 

κεγαιχηεξν ζε ειηθία αλήιηθν κέινο ινγίδεηαη σο ελήιηθαο. 

- ε λνηθνθπξηφ κε απξνζηάηεπην/α ηέθλν/α, γηα ηηο αλάγθεο ππνινγηζκνχ ηνπ 

εγγπεκέλνπ πνζνχ θάζε απξνζηάηεπην ηέθλν ινγίδεηαη σο ελήιηθαο. 

 

Χο αλψηαην φξην ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ νξίδνληαη ηα 900 επξψ κεληαίσο, 

αλεμαξηήησο ηεο ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 

Γεινχκελν εηζφδεκα: ην ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ εηζφδεκα απφ θάζε πεγή πξνέιεπζεο 

πξν θφξσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εηζθνξψλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε π νπ 

εηζπξάρζεθε απφ φια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ, θαηά ηνπο έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ην 

κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

 

ην ζπλνιηθφ δεινχκελν εηζφδεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ 

επηδνκάησλ θαη άιισλ εληζρχζεσλ, θαζψο θαη ην εηζφδεκα πνπ απαιιάζζεηαη απφ ην 

θφξν ή θνξνινγείηαη κε εηδηθφ ηξφπν, κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

Σν δεινχκελν εηζφδεκα δελ πεξηιακβάλεη:  
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α) ην επίδνκα αλαδνρήο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2082/ 1992 (Α’ 158),  

β) ηα κε αληαπνδνηηθά επηδφκαηα αλαπεξίαο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο,  

γ) ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ ρνξεγείηαη ζηελ πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ.δ. 57/1973 (Α’ 149) ζε φζνπο πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ζπλεπεία 

ζενκελίαο θαη ινηπψλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ,  

δ) θαζψο θαη ην επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε αλέξγνπο δπλάκεη ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4144/2013 (Α" 88). 

 

Τπνινγηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα: γηα ηελ έληαμε ζην 

πξφγξακκα θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο, αθαηξείηαη απφ ην 

ζπλνιηθφ δεινχκελν εηζφδεκα, ην 20% ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηέο 

ππεξεζίεο, πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφγξακκα 

εξγαζίαο. 

 

Μεληαίν πνζό εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο: ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εμαπιάζηνπ χςνπο 

ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ θαη ηνπ εμακεληαίνπ δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έληαμεο ζην πξφγξακκα, 

δηαηξνχκελε δηα έμη. 

 

Πεξίνδνο Ελίζρπζεο: ε πεξίνδνο ησλ έμη κελψλ, θαηά ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ην 

πνζφ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο. 

 

Με δπλάκελνη γηα εξγαζία: γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε δπλάκελνη γηα 

εξγαζία ζεσξνχληαη νη δηθαηνχρνη θαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ, πνπ αλήθνπλ ζηηο 

θάησζη θαηεγνξίεο: 

-ΑκεΑ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ γλσκάηεπζε ηεο Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο 

Αλαπεξίαο έρνπλ θξηζεί, ή πνπ δειψλνπλ ζην ζρεηηθφ πεδίν ηεο αίηεζεο γηα έληαμε 

ζην Κ.Δ.Α., «αλίθαλα γηα εξγαζία». 

- Φνηηεηέο πξνγξακκάησλ πιήξνπο θνίηεζεο, καζεηεπφκελνη ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ ή φζνη εμαζθνχληαη πξαθηηθά ζηα πιαίζηα επαγγεικαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ρσξίο εξγαζηαθή ζρέζε. 

 

Δπλάκελνη γηα εξγαζία: ζεσξνχληαη νη δηθαηνχρνη, ειηθίαο 18 έσο 65 εηψλ, πνπ δελ 

εξγάδνληαη θαη δελ αλήθνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. 

 

Άξζξν 3 

Κξηηήξηα έληαμεο ζην πξόγξακκα 
 

Σα λνηθνθπξηά εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα, εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηα 

αθφινπζα εηζνδεκαηηθά, πεξηνπζηαθά θαη θξηηήξηα δηακνλήο: 

 

1. Εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 
 

Σν δεινχκελν εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ, φπσο ππνινγίδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έληαμεο ζην πξφγξακκα, ηνπο έμη (6) ηειεπηαίνπο κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην εμαπιάζην ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ γηα θάζε 

ηχπν λνηθνθπξηνχ. 

  

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/508
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Παξαηίζεληαη, ελδεηθηηθά, νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

χλζεζε Ννηθνθπξηνχ 
Δμακεληαίν 

Δηζφδεκα 

Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ 1.200€ 

Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ δχν ελήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή 

νηθνγέλεηα κε έλα αλήιηθν κέινο 
1.800€ 

Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ δχν ελήιηθα θαη έλα αλήιηθν κέινο ή 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε δχν αλήιηθα κέιε 
2.100€ 

Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηξία ελήιηθα κέιε ή δχν ελήιηθα θαη 

δχν αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε ηξία αλήιηθα κέιε 
2.400€ 

Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηξία ελήιηθα θαη έλα αλήιηθν κέινο ή 

δχν ελήιηθα θαη ηξία αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε 

ηέζζεξα αλήιηθα κέιε 

2.700€ 

Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηέζζεξα ελήιηθα κέιε ή δχν ελήιηθα 

θαη ηέζζεξα αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε πέληε 

αλήιηθα κέιε 

3.000€ 

Γηα θάζε επηπιένλ κέινο πξνζηίζεηαη ην εμαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ εγγπεκέλνπ 

πνζνχ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. Σν δεινχκελν εηζφδεκα δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 5.400 επξψ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. 

 

2. Πεξηνπζηαθά θξηηήξηα  

 

α. Αθίλεηε πεξηνπζία: 
Η ζπλνιηθή θνξνινγεηέα αμ,ία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ λνηθνθπξηνχ, δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ζην ζχλνιν ηεο ην πνζφ ησλ 90.000 επξψ γηα ην κνλνπξφζσπν 

λνηθνθπξηφ, πξνζαπμαλφκελε θαηά 15.000 επξψ γηα θάζε πξφζζεην κέινο θαη έσο 

150.000 επξψ. 

 

β. Κηλεηή πεξηνπζία: 
1. Η αληηθεηκεληθή δαπάλε ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ Ιδησηηθήο Υξήζεο (Ι.Υ.), 

Μηθηήο Υξήζεο (Μ.Υ.) ή θαη ησλ δηθχθισλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ζην ζχλνιν ηεο, ην πνζφ ησλ 6.000 επξψ. 

2. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ή/θαη ε ηξέρνπζα αμία 

κεηνρψλ, νκνιφγσλ θ.η.ι., φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο δηαζηαπξψζεηο, 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ θαησηέξσ πίλαθα γηα θάζε ηχπν λνηθνθπξηνχ, 

κέρξη θαη ην πνζφ ησλ 14.400 επξψ. 

πγθεθξηκέλα: 

  

χλζεζε Ννηθνθπξηνχ 

Οξηα θαηαζέζεσλ/ 

κεηνρψλ. νκνιφγσλ 

θ.η.ι. 
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Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ 4.800 

Ννηθνθπξηφ πνπ απνηειείηαη απφ δχν ελήιηθεο ή κνλνγνλετθφ 

λνηθνθπξηφ κε έλα αλήιηθν κέινο 
7.200 

Ννηθνθπξηφ πνπ απνηειείηαη απφ δχν ελήιηθεο θαη έλα 

αλήιηθν κέινο ή κνλνγνλετθφ λνηθνθπξηφ κε δχν αλήιηθα 

κέιε 

8.400 

Ννηθνθπξηφ πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο ελήιηθεο ή δχν 

ελήιηθεο θαη δχν αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθφ λνηθνθπξηφ κε 

ηξία αλήιηθα κέιε 

9.600 

Ννηθνθπξηφ πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο ελήιηθεο θαη έλα 

αλήιηθν κέινο ή δχν ελήιηθεο θαη ηξία αλήιηθα κέιε ή 

κνλνγνλετθφ λνηθνθπξηφ κε ηέζζεξα αλήιηθα κέιε 

10.800 

Ννηθνθπξηφ πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελήιηθεο ή δχν 

ελήιηθεο θαη ηέζζεξα αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθφ 

λνηθνθπξηφ κε πέληε αλήιηθα κέιε 

12.000 

Ννηθνθπξηφ πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελήιηθεο θαη 1 

αλήιηθν κέινο ή δχν ελήιηθεο θαη πέληε αλήιηθα κέιε ή 

κνλνγνλετθφ λνηθνθπξηφ κε έμη αλήιηθα κέιε 

13.200 

Ννηθνθπξηφ πνπ απνηειείηαη απφ πέληε ελήιηθεο ή δχν 

ελήιηθεο θαη έμη αλήιηθα κέιε ή κνλνγνλετθφ λνηθνθπξηφ κε 

εθηά αλήιηθα κέιε 

14.400 

  

γ. Πεξηνπζηαθό ηεθκήξην: 
 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ζε φια ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο έρνπλ δεισζεί ζηελ 

ηειεπηαία εθθαζαξηζκέλε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1), δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη εηεζίσο ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ θαησηέξσ καζεκαηηθφ ηχπν: 

Δηήζηνο ηφθνο = φξην θαηαζέζεσλ γηα θάζε ηχπν λνηθνθπξηνχ * κέζν εηήζην 

θαηαζεηηθφ επηηφθην /100 

 

Χο έηνο ππνινγηζκνχ ηνπ κέζνπ θαηαζεηηθνχ επηηνθίνπ νξίδεηαη εθείλν ζην νπνίν 

αληηζηνηρεί ε ηειεπηαία εθθαζαξηζκέλε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

 

Γελ γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο λνηθνθπξηψλ, ηα κέιε ησλ νπνίσλ, βάζεη ηεο ηειεπηαίαο 

εθθαζαξηζκέλεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο: 

-Δκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο 

-δειψλνπλ δαπάλεο γηα ακνηβέο πιεξσκάησλ ζθαθψλ αλαςπρήο. 

-δειψλνπλ δαπάλεο γηα δίδαθηξα ζε ηδησηηθά ζρνιεία. 

-δειψλνπλ δαπάλεο γηα νηθηαθνχο βνεζνχο, νδεγνχο απη/ησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ εληχπνπ 

Δ1. 

 

3. Κξηηήξηα δηακνλήο 
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Σα λνηθνθπξηά δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

 

Άξζξν 4 

Δηαδηθαζία έληαμεο ζην πξόγξακκα θαη πιεξωκήο ηωλ δηθαηνύρωλ 

Η δηαδηθαζία έληαμεο ζην πξόγξακκα θαη πιεξωκήο ηωλ δηθαηνύρωλ 

απνηειείηαη από ηα θάηωζη ζηάδηα: 

 

1. Τπνβνιή ηεο αίηεζεο: ε αίηεζε, ε νπνία επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ 

λφκνπ 1599/1986 σο πξνο ηα δεισζέληα ζηνηρεία, ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, είηε 

απφ ηνπο αηηνχληεο απεπζείαο, είηε κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ ζηνπο 

νπνίνπο δηακέλνπλ νη αηηνχληεο ή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο. Σα λνηθνθπξηά πνπ 

απαξηίδνληαη θαη απφ θηινμελνχκελα κέιε, ηα λνηθνθπξηά κε απξνζηάηεπηα ηέθλα, ηα 

λνηθνθπξηά ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ έζησ έλα ελήιηθν κέινο είλαη αιινδαπφο, θαη νη 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ππνβάιινπλ αίηεζε απνθιεηζηηθά ζηνπο Γήκνπο ή ηα 

Κέληξα Κνηλφηεηαο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο απνηειεί ε 

ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, δηεχζπλζεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

θαη αξηζκνχ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

1.1. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ/ηελ ππφρξεν ή ηνλ/ ηε ζχδπγν ηνπ ππφρξενπ 

ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνχ. ε πεξίπησζε 

λνηθνθπξηνχ πνπ απαξηίδεηαη θαη απφ θηινμελνχκελα κέιε, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ/ηελ ππφρξεν ή ηνλ/ ηε ζχδπγν ηνπ ππφρξενπ ππνβνιήο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο θηινμελνχζαο κνλάδαο, γηα ην ζχλνιν ησλ 

κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 

1.1.α) Γηαδηθαζία απεπζείαο ππνβνιήο αίηεζεο απφ ηνλ αηηνχληα: ν αηηψλ ππνβάιιεη 

ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηφηνπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πξνζσπηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζηε θνξνινγηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..). Η 

εηζαγσγή ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο επέρεη ζέζε δήισζεο ζπλαίλεζεο δηαζηαχξσζεο 

ησλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 

Ο αηηψλ ζπκπιεξψλεη ππνρξεσηηθά ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο αίηεζεο ηνλ Αξηζκφ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαη ηνλ Αξηζκφ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(Α.Μ.Κ.Α.). Όζα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα απφ ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

εκθαλίδνληαη πξνζπκπιεξσκέλα ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο αίηεζεο θαη ν αηηψλ 

ζπκπιεξψλεη απηά πνπ ιείπνπλ. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνθχπηεη αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο 

ησλ δηαζηαπξψζεσλ, ν αηηψλ δχλαηαη λα ππνβάιεη νξηζηηθά ηελ αίηεζε. 

 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη 

ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δηαζηαπξψζεσλ, ε αίηεζε παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ν 

αηηψλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη απνθιεηζηηθά ζηνλ Γήκν δηακνλήο ηνπ ή ην 

Κέληξν Κνηλφηεηαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. ε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ 

παξέρεηαη ε επηινγή νξηζηηθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
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πιαηθφξκαο (βι. πεξίπησζε 

1.2. ηνπ παξφληνο άξζξνπ). 

 

1.1.β) Γηαδηθαζία ππνβνιήο κέζσ ησλ Γήκσλ ή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο: ν αηηψλ 

πξνζθνκίδεη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ δηακνλήο ηνπ ή ηνπ 

Κέληξνπ Κνηλφηεηαο, ππνγεγξακκέλν, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, απφ 

φια ηα ελήιηθα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην έληππν ζπλαίλεζεο, πνπ βξίζθεηαη 

αλαξηεκέλν ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ην νπνίν ηα κέιε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ζπλαηλνχλ ζην ζχλνιν ησλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Σν έληππν ζπλαίλεζεο ππνβάιιεηαη θαη 

ζηελ πεξίπησζε κνλνπξφζσπνπ λνηθνθπξηνχ. Δάλ ε αίηεζε αθνξά θαη 

θηινμελνχκελνπο, ην έληππν ζπλαίλεζεο ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ φια ηα 

ελήιηθα θηινμελνχκελα κέιε θαη ζηα αληίζηνηρα πεδία ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά 

ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαη ν Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.) ησλ θηινμελνχκελσλ κειψλ. 

 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ηνπ Κ.Δ.Α. ν εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο 

ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα γηα φζα ζηνηρεία έρνπλ πξνζπκπιεξσζεί θαη είλαη 

δηαζέζηκα απφ ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ο αηηψλ επηζεκαίλεη ηα ζηνηρεία 

πνπ ιείπνπλ. 

 

Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο, αθνχ ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, εθηππψλεη ηελ πιήξε αίηεζε κε ηα δεισζέληα ζηνηρεία. Η 

εθηππσκέλε αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αηηνχληα, πξηλ ηελ νξηζηηθή ηεο ππνβνιή 

θαη θπιάζζεηαη ζην θπζηθφ αξρείν απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν. Με ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ν αηηψλ δειψλεη φηη επηβεβαηψλεη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη 

ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δηαζηαπξψζεσλ ε αίηεζε 

δχλαηαη λα ππνβιεζεί νξηζηηθά. 

 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη 

ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δηαζηαπξψζεσλ, ε αίηεζε παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ν 

αηηψλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Γήκν ή ην Κέληξν Κνηλφηεηαο θάζε 

πξφζθνξν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 

 

1.2. Πξνζθφκηζε θαη έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ: νη εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη ησλ 

Γήκσλ ή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ειέγρνπλ ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 

βεβαηψλνπλ ηελ απνδνρή ή ηε κε απνδνρή ησλ δεισζέλησλ ζηελ αίηεζε, 

επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο. Δλ ζπλερεία, 

ππνβάιινπλ νξηζηηθά ηελ αίηεζε θαη ηεξνχλ θπζηθφ αξρείν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θάζε λνηθνθπξηνχ. 

 

1.3. Μεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε εγθξηζεί, ε πξάμε 

έγθξηζεο εθηππψλεηαη ζε έλα αληίηππν, ην νπνίν παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ αηηνχληα. 

 

2. Δπεμεξγαζία ηεο αίηεζεο: ε επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο θαη ε επηινγή ησλ 

δηθαηνχρσλ γίλεηαη κε βάζε: α) ηα δεισζέληα απφ ηνλ αηηνχληα ζηνηρεία, β) ηηο 

ειεθηξνληθέο δηαζηαπξψζεηο σο πξνο απηά, γ) ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, 

φπνπ απηά απαηηνχληαη. 
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ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή θαη επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο ην 

λνηθνθπξηφ πιεξνί ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ζην πξφγξακκα θαη ππάξρεη ηαχηηζε ησλ 

δεισζέλησλ ζηνηρείσλ κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαζηαπξψζεηο, ε αίηεζε 

γίλεηαη δεθηή θαη ζεκαίλεηαη απηνκάησο κε ηελ έλδεημε «Δγθεθξηκέλε». 

 

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή θαη επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο ην 

λνηθνθπξηφ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ή πξνθχπηεη 

αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ 

δηαζηαπξψζεσλ, ε αίηεζε ζεκαίλεηαη απηνκάησο κε ηελ έλδεημε «Με έγθξηζε». Οη 

ιφγνη ηεο απφξξηςεο αλαγξάθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Κ.Δ.Α. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, κέζσ δηαζηαπξψζεσλ, φηη κεηά ηελ νξηζηηθή 

ππνβνιή θαη επεμεξγαζία ηεο, ε αίηεζε εθ παξαδξνκήο ή ηερληθήο αζηνρίαο έρεη 

εγθξηζεί ρσξίο λα πιεξνχληαη θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

απφθαζε, ε πξάμε έγθξηζεο αλαθαιείηαη θαη ε αίηεζε ζεκαίλεηαη απηνκάησο κε ηελ 

έλδεημε «Αθπξσκέλε». Οη ιφγνη ηεο αλάθιεζεο αλαγξάθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ηνπ Κ.Δ.Α. 

Ο αηηψλ, εθφζνλ ακθηζβεηεί ηελ πξάμε απφξξηςεο πνπ εθδφζεθε ζε βάξνο ηνπ, 

δχλαηαη λα επαλππνβάιεη αίηεζε ηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ θαηά ηνλ νπνίν 

εμεδφζε ε ζρεηηθή πξάμε. 

 

Η εγθεθξηκέλε αίηεζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν απεπζείαο, ή κέζσ 

ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνθιεηζηηθά γηα ηε δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, ηεο 

δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ηνπ αξηζκνχ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπ αξηζκνχ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΙΒΑΝ) ή ησλ πεδίσλ δηαζχλδεζεο κε ηηο ινηπέο θνηλσληθέο 

παξνρέο θαη ππεξεζίεο. 

 

Η εγθεθξηκέλε αίηεζε δχλαηαη λα αλαθιεζεί: α) απφ ηνλ δηθαηνχρν απεπζείαο, ή 

κέζσ ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο, β) απφ νπνηνδήπνηε 

κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ, κέζσ ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο. 

 

Η πξάμε έγθξηζεο δχλαηαη λα αλαθιεζεί απηνκάησο:  

α) ζε πεξίπησζε εθ παξαδξνκήο έγθξηζεο ή ηερληθήο ακέιεηαο,  

β) ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο 

παξνχζεο, θαη  

γ) ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηφπηλ ηξηψλ δηαδνρηθψλ εληνιψλ πίζησζεο δελ 

έρεη θαηαζηεί δπλαηφλ λα πηζησζεί ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε απφ ηε ΓΙΑ Α.Δ. ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 

3. Πιεξσκή: Σν Κ.Δ.Α. ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Α. βάζεη ηνπ πίλαθα δηθαηνχρσλ 

πνπ ζπληάζζεη ε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Α.Δ. 

(Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.). Ο πίλαθαο δπραηνχρσλ δηαβηβάδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Ο.Π.Δ.Κ.Α. εληφο ησλ πέληε πξψησλ εκεξψλ έθαζηνπ κήλα. Ο Ο.Π.Δ.Κ.Α. ζηέιλεη 

αίηεκα επηρνξήγεζεο ζηε Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο. Η Γηεχζπλζε 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο εθδίδεη πξάμε έγθξηζεο δαπάλεο θαη θαηάζηαζε 

δαπάλεο, ηηο νπνίεο καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά επηρνξήγεζεο, φπσο 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δηαβηβάδεη ζηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο, κε αίηεκά ηεο γηα έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνο ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Α. 
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4. Γηαζχλδεζε κε ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά: θαηά 

ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη 

ππάιιεινη ησλ Γήκσλ ή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ελεκεξψλνπλ ηνπο αηηνχληεο γηα 

ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά, 

εθφζνλ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 

 

Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη ηνπ Κ.Δ.Α. θαηφπηλ εηδνπνίεζεο επηζθέπηνληαη ηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ παξαπνκπή ηνπο αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ζε ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ηνπηθφ θαη 

θεληξηθφ επίπεδν. Η παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαπνκπψλ γίλεηαη απφ 

ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ππάιιεινπο ησλ Γήκσλ ή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο κε ηελ 

θαηάξηηζε αηνκηθνχ/ νηθνγελεηαθνχ πιάλνπ θνηλσληθήο ελδπλάκσζεο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. 

 

5. Τπεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο: νη δηθαηνχρνη θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ 

πνπ δχλαληαη λα εξγαζηνχλ θαη δελ δηαζέηνπλ θάξηα αλεξγίαο εγγξάθνληαη 

ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, ζην Μεηξψν αλέξγσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), κέρξη ην ηέινο ηνπ 

επφκελνπ κήλα απφ ηνλ κήλα έγθξηζεο ηεο αίηεζήο ηνπο ζην Κ.Δ.Α. Οη δηθαηνχρνη 

θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν 

Αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., επηζθέπηνληαη φπνηε θιεζνχλ, ζε πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ 

Ο.Α.Δ.Γ. εκεξνκελία, ηα Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο (Κ.Π.Α.2) πνπ 

εμππεξεηνχλ ην Γήκν δηακνλήο ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Δξγαζηαθνχο 

πκβνχινπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο. 

 

6. Η εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο παξ. 5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ νξίδεηαη ε 

01.08.2018. 
 

ε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκνχλ, νη δηθαηνχρνη θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ 

πνπ δχλαληαη λα εξγαζηνχλ, κπνξνχλ λα παξέρνπλ εζεινληηθέο ππεξεζίεο αλάινγα 

κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ 

έθαζηνπ Γήκνπ ή Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

 

Η κεζνδνινγία, ε δηαδηθαζία θαη νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ Κ.Δ.Α. θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ κε 

ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά θαζψο θαη κε ππεξεζίεο 

ελεξγνπνίεζεο γηα ηελ έληαμε ή επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

εμεηδηθεχνληαη ζηε ηξαηεγηθή Γηαζχλδεζεο ησλ Ππιψλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ 

ζπληάζζεη ε Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

Άξζξν 5 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηνπο Γήκνπο ή ηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο, είλαη: 

 

1) ε πεξίπησζε πνπ ε κφληκε θαηνηθία δηακνλήο ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη δηαθνξεηηθή 

απφ απηή πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ δηαζηαπξψζεσλ, 
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απαηηείηαη: α) γηα δηακνλή ζε ηδηφθηεηε θαηνηθία, ε πξνζθφκηζε ζπκβνιαίνπ πνπ 

ηεθκεξηψλεη ηελ ηδηνθηεζία θαη ινγαξηαζκνχ ΓΔΚΟ, β) γηα δηακνλή ζε 

ελνηθηαδφκελε θαηνηθία, ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ/σλ ειεθηξνληθνχ κηζζσηεξίνπ 

πνπ ηεθκεξηψλεη/νπλ ηελ δηακνλή ζε ελνηθηαδφκελε θαηνηθία γηα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ην κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ινγαξηαζκνχ ΓΔΚΟ, γ) γηα 

δηακνλή ζε δσξεάλ παξαρσξεκέλε θαηνηθία, λα έρεη δεισζεί ζηελ ηειεπηαία 

εθθαζαξηζκέλε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ε πξνζθφκηζε ινγαξηαζκνχ 

ΓΔΚΟ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αζηέγσλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ρξήζεο ησλ 

ππεξεζηψλ απφ Τπλσηήξην ή βεβαίσζε απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ην 

Κέληξν Κνηλφηεηαο. 

 

2) ε πεξίπησζε πνπ ε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ 

εκθαλίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ δηαζηαπξψζεσλ, απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηεθκεξηψλεη ηε κεηαβνιή (π.ρ. 

πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ θ.η.ι.). 

 

3) ε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έρεη κεηαβιεζεί ζε ζρέζε 

κε φ,ηη εκθαλίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ δηαζηαπξψζεσλ, 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζην Γήκν ή ζην Κέληξν Κνηλφηεηαο νπνηνπδήπνηε 

δηθαηνινγεηηθνχ ηεθκεξηψλεη ηε κεηαβνιή (ζπκβφιαηα πψιεζεο ή αγνξάο, δσξεάο ή 

θαηαζρεηήξην). Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

ηεθκεξίσζε κεηαβνιήο ζηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 

4) ε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ ή ελήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη αιινδαπφο, 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε άδεηαο δηακνλήο ζε ηζρχ ή ε βεβαίσζε θαηάζεζεο 

αηηήκαηνο αλαλέσζήο ηεο. 

 

5) ε πεξίπησζε λνηθνθπξηνχ κε αλήιηθα ηέθλα γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο θνίηεζεο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο, 

απαηηείηαη βεβαίσζε εγγξαθήο/θνίηεζεο ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ ηα ελ ιφγσ 

λνηθνθπξηά λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην Κ.Δ.Α. Γηα θάζε επφκελε ππνβνιή αίηεζεο ζην 

πξφγξακκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ελίζρπζεο πνπ έρεη εγθξηζεί 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, απαηηείηαη βεβαίσζε θνίηεζεο ησλ αλήιηθσλ 

ηέθλσλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Οη ελ ιφγσ βεβαηψζεηο δχλαηαη λα παξέρνληαη 

είηε απφ ηνλ Γηεπζπληή/ληξηα ή Πξντζηάκελν/λε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είηε 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαζχλδεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Κ.Δ.Α. θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

6) Η επφκελε δήισζε Δ1 πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 

πξνβιέπεηαη ε δηαθνπή ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο 

παξνχζεο θαη ε επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 

 

 

Άξζξν 6 

Υπνρξεώζεηο ηωλ δηθαηνύρωλ ηνπ Κ.Ε.Α. 

 

1. Οη δηθαηνχρνη θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ: 
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α) Τπνβάιινπλ Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θάζε έηνο. 

 

β) πλαηλνχλ ζηε ρξήζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Π.., θαζψο θαη ζην ζχλνιν 

ησλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ., γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

ζηνηρείσλ φισλ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θηινμελνχκελσλ. 

 

γ) Δθφζνλ δχλαληαη λα εξγαζηνχλ ππνρξενχληαη: 

 

- Να εγγξάθνληαη, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, ζην Μεηξψν αλέξγσλ 

ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), κέρξη ην ηέινο ηνπ 

επφκελνπ κήλα απφ ηνλ κήλα έγθξηζεο ηεο αίηεζήο ηνπο, 

 

- λα αλαλεψλνπλ ηελ θαηάζηαζε αλεξγίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., 

 

- ππφ ηελ επηθχιαμε ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, λα επηζθέπηνληαη φπνηε θιεζνχλ, ζε 

πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. εκεξνκελία, ηα Κ.Π.Α.2 πνπ εμππεξεηνχλ ην 

Γήκν δηακνλήο ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εξγαζηαθνχο ζπκβνχινπο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο, 

 

- λα απνδέρνληαη θάζε πξνηεηλφκελε θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο, φπσο απηή νξίδεηαη 

απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ή ηε ζπκκεηνρή ζε θάζε 

δξάζε πξνψζεζεο ζηελ εξγαζία, φπσο δξάζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

δ) Δθφζνλ εξγάδνληαη νθείινπλ λα κελ παξαηηνχληαη εθνχζηα θαη αλαηηηνιφγεηα απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

ε) πλαηλνχλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν, γηα ην 

ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

ζη) πλαηλνχλ ζηε δηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο θαη ζε θαη’νίθνλ επηζθέςεηο απφ 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ Γήκσλ ή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο γηα επηηφπηα 

επαιήζεπζε ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 

δ) Απνδέρνληαη θαη αληαπνθξίλνληαη ζε ζρεηηθή εηδνπνίεζε γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο, φπσο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο θ.ν.θ. απφ εηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο 

ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ δηακνλήο ηνπο, ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο θαη 

ησλ ΚΠΑ ηνπ ΟΑΔΓ. 

 

ε) Οη θεδεκφλεο ησλ αλήιηθσλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ππνρξενχληαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε θνίηεζε απηψλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

 

2. Δηδηθά νη δηθαηνχρνη ελήιηθεο έσο 45 εηψλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε 

ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ππνρξενχληαη, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, 

είηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο απφθηεζεο απνιπηεξίνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

είηε λα εγγξαθνχλ ζε: (α) ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο ή ζηα παξαξηήκαηα απηψλ, (β) 

εζπεξηλά γπκλάζηα. 
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3. Ηκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

νξίδεηαη ε 01.08.2018. 

 

Άξζξν 7 

Φξόλνο, ηξόπνο θαη δηάξθεηα θαηαβνιήο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο 

 

Η εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη κεληαίσο κε πίζησζε ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, ν νπνίνο ηεξείηαη ππνρξεσηηθά ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα, εληφο ησλ πέληε (5) 

ηειεπηαίσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θάζε κήλα. Η ελίζρπζε δελ θαηαβάιιεηαη εάλ ν 

αηηψλ δελ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζε γηα έληαμε ζην Κ.Δ.Α. αξηζκφ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν είλαη δηθαηνχρνο ή ζπλδηθαηνχρνο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ θαηαβαιιφκελν πνζφ είλαη ίζν κε ή ππεξβαίλεη ηα 

100 επξψ αλά κήλα, πνζνζηφ 50% δαπαλάηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ρξήζεο 

πξνπιεξσκέλεο ηξαπεδηθήο θάξηαο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ γηα νπνηαδήπνηε αγνξά 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ) ή πιεξσκή. Γελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο κεηξεηψλ απφ ηελ πξνπιεξσκέλε ηξαπεδηθή θάξηα. 

 

Γηα ην ππφινηπν 50% ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο κεηξεηψλ, κέζσ ηξαπεδηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ν δηθαηνχρνο ηεξεί ινγαξηαζκφ ή/θαη 

κέζσ ρξεσζηηθήο θάξηαο, απφ Απηφκαηεο Σακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο (ATM) ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κφλν, νη δηθαηνχρνη 

δελ επηβαξχλνληαη κε θφζηε έθδνζεο ή ζπλαιιαγψλ απφ ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ 

θαξηψλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ αλαιήςεσλ κεηξεηψλ απφ ATM άιιεο 

ηξάπεδαο, απφ εθείλε ζηελ νπνία ηεξεί ινγαξηαζκφ ν δηθαηνχρνο. 

 

Σν δηθαίσκα ζηελ θαηαβνιή ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ηζρχεη απφ ηελ 1n εκέξα 

ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ θαηά ηνλ νπνίν ππνβιήζεθε ε αίηεζε. Σν ειάρηζην 

πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη είλαη 10 επξψ αλά κήλα. 

Μεηά ηελ πάξνδν έμη κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο έγθξηζεο, ν δηθαηνχρνο 

δχλαηαη λα επαλππνβάιεη αίηεζε έληαμεο ζην πξφγξακκα. 

 

Άξζξν 8 

Αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο 

 

1. Η θαηαβνιή ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ Κ.Δ.Α. αλαζηέιιεηαη απηνδηθαίσο, 

εάλ κέζσ ησλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ δηελεξγεί ε Η.ΓΙ.ΚΑ. Α.Δ. ε απν έγγξαθα 

ζηνηρεία πνπ πεξηέξρνληαη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο ή ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Α. πξνθχπηεη αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζε φζα δειψζεθαλ 

ζηελ αίηεζε θαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ο δηθαηνχρνο 

εηδνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ γξαπηνχ κελχκαηνο ζηνλ 

αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ έρεη δειψζεη, γηα ηελ αλαζηνιή ηεο θαηαβνιήο. 

 

2. Σα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο, φπνηε θξίλνπλ φηη 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο, δηεμάγνπλ θνηλσληθή έξεπλα θαη 

θαινχλ ηνπο δηθαηνχρνπο λα παξάζρνπλ πξνθνξηθέο ή έγγξαθεο δηεπθξηλίζεηο. Οη 

δηθαηνχρνη δχλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ θάζε πξφζθνξν δηθαηνινγεηηθφ πνπ 
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ηεθκεξηψλεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαηά ην εμάκελν αλαθνξάο. 

 

3. Αλ κεηά ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο, δελ πξνθχςεη αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ 

δεινπκέλσλ ζηελ αίηεζε ζηνηρείσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, ε παξνρή θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά. ε πεξίπησζε πνπ επηβεβαησζεί ε 

αλαληηζηνηρία, ε πξάμε έγθξηζεο αλαθαιείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 9 ηεο παξνχζεο. 

 

Άξζξν 9 

Αλάθιεζε ηεο πξάμεο έγθξηζεο 
 

Η πξάμε έγθξηζεο ζην Κ.Δ.Α. αλαθαιείηαη: 

 

1. Δάλ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε λνηθνθπξηνχ ζπκκεηέρνπλ ζε παξαπάλσ απφ κηα 

αηηήζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην λνηθνθπξηφ δηθαηνχηαη λα επαλππνβάιεη αίηεζε 

γηα ην πξφγξακκα κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 

επηζηξαθεί ηα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα. 

 

2. Δάλ κεηά ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 8 ηεο παξνχζεο, επηβεβαησζεί ε αλαληηζηνηρία κεηαμχ 

ησλ δεινπκέλσλ ζηελ αίηεζε ζηνηρείσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ.  

 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε:  

α) αλ ην λνηθνθπξηφ εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηθαηνχηαη λα επαλππνβάιεη αίηεζε ηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ θαηά ηνλ νπνίν 

επεζηξάθεζαλ ηα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά, ή  

β) αλ ην λνηθνθπξηφ δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα δηθαηνχηαη λα επαλππνβάιεη 

αίηεζε γηα ην πξφγξακκα κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαζηνιήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ επηζηξαθεί ηα αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέληα. 

 

3. Δάλ δηθαηνχρνο ή κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ, πνπ δχλαηαη λα εξγαζηεί, δελ 

εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ) θαη δ), ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο παξνχζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην λνηθνθπξηφ έρεη δηθαίσκα 

επαλππνβνιήο αίηεζεο απφ ηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ θαηά ηνλ νπνίν 

εθπιεξψζεθαλ νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο. 

 

4. Δάλ δηθαηνχρνο ή κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ, δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζη) θαη δ) ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

λνηθνθπξηφ έρεη δηθαίσκα επαλππνβνιήο αίηεζεο απφ ηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ 

θαηά ηνλ νπνίν εθπιεξψζεθαλ νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο. 

 

5. Δάλ ηα αλήιηθα κέιε ηνπ λνπρνθπξηνχ απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα απφ ην ζρνιείν 

ζην νπνίν θνηηνχλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην λνηθνθπξηφ έρεη δηθαίσκα 

επαλππνβνιήο αίηεζεο απφ ηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ θαηά ηνλ νπνίν ζπλερίζηεθε 

ε θνίηεζε. 

 

6. Δάλ νη δηθαηνχρνη έσο 45 εηψλ δελ εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

παξνχζεο, ε νπνία αθνξά εηδηθά ζηνπο δηθαηνχρνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην 
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λνηθνθπξηφ έρεη δηθαίσκα επαλππνβνιήο αίηεζεο απφ ηνλ επφκελν κήλα απφ απηφλ 

θαηά ηνλ νπνίν εθπιεξψζεθε ε αλσηέξσ ππνρξέσζε. 

 

7. Σνλ επφκελν κήλα απφ εθείλνλ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 

8. Σνλ επφκελν κήλα εθείλνπ πνπ ν δηθαηνχρνο κεηαθφκηζε ζην εμσηεξηθφ. Γελ 

δηαθφπηεηαη ε θαηαβνιή ηνπ Κ.Δ.Α., εάλ ε απνπζία ηνπ δηθαηνχρνπ νθείιεηαη ζε 

ιφγνπο λνζειείαο ζε ζεξαπεπηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα απηήο. 

 

 

Άξζξν 10 

Αρξεωζηήηωο θαηαβιεζέληα Αλαδξνκηθόηεηα πιεξωκώλ 
 

1. Τπφ ηελ επηθχιαμε απζηεξφηεξσλ πνηλψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε 

πνηληθή λνκνζεζία, ζε πεξίπησζε δήισζεο απφ ηνλ αηηνχληα ςεπδψλ ζηνηρείσλ ή 

απφθξπςεο αιεζηλψλ ζηελ αίηεζε έληαμήο ηνπ ζην Κ.Δ.Α., κε ζθνπφ ηνλ 

πξνζπνξηζκφ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο ζηνλ ίδην ή ζε ηξίην, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986 (Α’ 75). 

ε θάζε πεξίπησζε, κεηά απφ απηεπάγγειηε ή θαηφπηλ αλαθνξάο έξεπλα, ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία παξαπέκπνληαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελδερφκελσλ 

πνηληθψλ επζπλψλ ησλ ππεπζχλσλ. 

 

2. Σα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά θαηαινγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη άηνθα. 

Γηα ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ εθαξκφδνληαη φζα 

πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ ηνπ λ. 4520/2018 

(Α’30). ε πεξίπησζε κε επηζηξνθήο ηνπο αλαδεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). 

 

3. Δάλ ν δηθαηνχρνο δελ έιαβε ην πνζφ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο πνπ ηνπ 

αλαινγεί εμαηηίαο ακέιεηαο ππαιιήινπ ησλ Γήκσλ ή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο θαηά 

ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ην πνζφ θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά, κεηά απφ 

ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ πξνο ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Α. 

 

4. Δάλ ν δηθαηνχρνο δελ έιαβε ην πνζφ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο εμαηηίαο 

δήισζεο ζηελ αίηεζε γηα έληαμε ζην Κ.Δ.Α. αξηζκνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηνλ 

νπνίν δελ είλαη δηθαηνχρνο ή ζπλδηθαηνχρνο, ην πνζφ θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά, κεηά 

απφ ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο αίηεζεο. 

  

  

Άξζξν 11 

Κνηλνπνίεζε πξάμεωλ Ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο 
1. Οη πξάμεηο έγθξηζεο, απφξξηςεο, αλάθιεζεο θαη θαηαινγηζκνχ θνηλνπνηνχληαη 

ζηνλ δηθαηνχρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 

4520/2018 ή ελαιιαθηηθά κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ν δηθαηνχρνο 

εηδνπνηείηαη κέζσ γξαπηνχ κελχκαηνο ζηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ έρεη 

δειψζεη, λα κεηαβεί ζην Γήκν γηα λα παξαιάβεη ηε ζρεηηθή πξάμε. Οη σο άλσ 

πξάμεηο θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Α. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/865
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/865
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2. Καηά ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 46 ηνπ λ. 4520/2018. 

  

Άξζξν 12 

Αξκόδηα Όξγαλα θαη Υπεξεζίεο 
Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Κ.Δ.Α είλαη νη εμήο: 

  

α) ε Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, β) ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, γ) ν Οξγαληζκφο Πξνλνηαθψλ 

Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Ο.Π.Δ.Κ.Α.), δ) ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε) ε 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), ζη) ε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.), ηνπ λ. 3607/2007 (Α’ 245), δ) νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ (Γήκνη), ε) ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο, 

ζ) ην Δζλπθφ Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Δ.Ι.Δ.Α.Γ.) ηνπ 

άξζξνπ 88 ηνπ λ. 3996/2011 (Α’ 170), η) ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) θαη ηα) ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.)». 

 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην π.δ. 134/2017 

(Α’168), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Η Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ε Α.Α.Γ.Δ. ππνζηεξίδνπλ ηηο 

κεραλνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαζηαχξσζε 

ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο κε φια ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.: 

α) Αλαπηχζζνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Κ.Δ.Α. 

β) Γεκηνπξγνχλ ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ νπνία 

έρνπλ δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη ησλ Γήκσλ, ησλ 

Κέληξσλ Κνηλφηεηαο, ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο. 

γ) Γηαζηαπξψλνπλ ειεθηξνληθά ηα δεισζέληα ζηνηρεία κε ηηο δηαζέζηκεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, φπσο: ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Π.. Α.Α.Γ.Δ., ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη άιισλ θνξέσλ ή 

Τπνπξγείσλ. 

δ) Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΚΔΑ δηελεξγνχλ ηνλ ζπκςεθηζκφ πνζψλ 

ή ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 

ε) Δλεκεξψλνπλ, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηφηνπνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζνπο 

έιαβαλ ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ Κ.Δ.Α. ρσξίο λα ηε δηθαηνχληαη, 

απνζηέιινληάο ηνπο αηνκηθή εηδνπνίεζε επηζηξνθήο ησλ αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ «κέζσ θσδηθνχ πιεξσκήο». 

ζη) Διέγρνπλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην πξφγξακκα θαη θαηαξηίδνπλ ηνπο πίλαθεο 

δηθαηνχρσλ. 

δ) Απνζηέιινπλ κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπο πίλαθεο δηθαηνχρσλ ζηε Γηεχζπλζε 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 10ε εκεξνινγηαθή εκέξα 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/865
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/160
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/347
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εθάζηνπ κήλα. 

ε) Απνζηέιινπλ ζηνπο δπραηνχρνπο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηηο πξάμεηο 

αλαζηνιήο θαη αλάθιεζεο. ζ) Παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε δήκνπο θαη Κέληξα 

Κνηλφηεηαο (ηειεθσληθή γξακκή θαη δηαδηθηπαθφ ηφπν δεκφζηαο ζπδήηεζεο γηα ηελ 

παξνρή θαηεπζχλζεσλ, νδεγηψλ θαη πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηζηφηνπνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο). 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Α.: 

α) Δθδίδνπλ ηηο πξάμεηο έγθξηζεο, απφξξηςεο, αλάθιεζεο θαη θαηαινγηζκνχ. 

β) Μεξηκλνχλ γηα ηελ αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζεο. 

γ) Δθηεινχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαδξνκηθή 

θαηαβνιή θαη ηνπο ζπκςεθηζκνχο πνζψλ. 

δ) Μεξηκλνχλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελδπθνθαλψλ πξνζθπγψλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 46 ηνπ λ. 4520/2018 (Α’ 30). 

ε) Γηεθπεξαηψλνπλ ηηο πεξηπηψζεηο κε επηζηξνθήο ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 

πνζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., γηα ηηο νπνίεο έρεη απνζηαιεί ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε επηζηξνθήο απφ ηε Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο. 

Σα αξκφδηα φξγαλα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κέληξσλ 

Κνηλφηεηαο: 

α) Οξίδνπλ ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

β) Δθαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηδηαίηεξα επάισηεο νκάδεο, πρ άζηεγνη. 

γ) Τπνζηεξίδνπλ ηηο ηδηαίηεξα επάισηεο νκάδεο θαη ηδίσο ηνπο άζηεγνπο, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο (ππνζηήξημε γηα ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο Δ1, ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζπκπιήξσζε ηεο 

αίηεζεο, ππνζηήξημε γηα ην άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ). 

δ) Δπεμεξγάδνληαη θαη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ε) Διέγρνπλ ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

ζη) Γηεμάγνπλ θνηλσληθή έξεπλα, φπνπ απαηηείηαη, ή κεηά απφ ππφδεημε ηεο 

Γηεχζπλζεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο, γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο, 

ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. δ) Δλεκεξψλνπλ ηνπο 

δηθαηνχρνπο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή 

ζην πξφγξακκα. 

ε) Γηαζπλδένπλ ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

ζ) Καηαγξάθνπλ ηηο παξαπνκπέο θαη ζπληάζζνπλ αηνκηθφ/νηθνγελεηαθφ πιάλν 

θνηλσληθήο επαλέληαμεο κε επηδησθφκελα απνηειέζκαηα γηα ηηο νκάδεο 

πξνηεξαηφηεηαο 

η) Παξαθνινπζνχλ ηελ εθαξκνγή ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ.: 

α) Τπνδέρνληαη ηηο παξαπνκπέο απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο. 

β) Παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη εληάζζνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο ΚΔΑ ζε δηαζέζηκα 

πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη πξνψζεζεο ζηελ εξγαζία, είηε γεληθά, 

είηε ζηνρεπκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

γ) Δλεκεξψλνπλ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Κ.Δ.Α. κέζσ δηαζχλδεζεο, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αλέξγσλ δηθαηνχρσλ ΚΔΑ έλαληη ηνπ ΟΑΔΓ, 
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ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., (ζπλεξγαζία κε 

εξγαζηαθνχο ζπκβνχινπο γηα ηελ εθπφλεζε θαη παξαθνινχζεζε Αηνκηθνχ ρεδίνπ 

Γξάζεο, απνδνρή θαηάιιειεο ζέζεο εξγαζίαο θ.ιπ.). 

Σν Δ.Ι.Δ.Α.Γ. ππνζηεξίδεη επηζηεκνληθά θαη δηαρεηξηζηηθά ην πξφγξακκα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Δηδηθφηεξα: 

α) πκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

β) Γηαρεηξίδεηαη ηηο δαπάλεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ Σερληθή πλδξνκή ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, βάζεη πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

Δ.Ι.Δ.Α.Γ. θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α. ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα ηα ζηειέρε ησλ 

αξκνδίσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Άξζξν 13 

Ωθεινύκελνη ηωλ Πξνγξακκάηωλ 
«ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» - 

«ηέγαζε θαη Δξγαζία γηα ηνπο Αζηέγνπο» 

Οη σθεινχκελνη ησλ πξνγξακκάησλ «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» θαη «ηέγαζε θαη 

Δξγαζία γηα ηνπο Αζηέγνπο», πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ ππιψλα ηεο εξγαζηαθήο 

επαλέληαμεο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ εληάζζνληαη, θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο, 

απηνκάησο ζην Κ.Δ.Α. 

  

  

Άξζξν 14 

Αθνξνιόγεην Αθαηάζρεην 
Σν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, είλαη αθνξνιφγεην, δελ ππφθεηηαη ζε 

νπνηαδήπνηε θξάηεζε, δελ θαηάζρεηαη νχηε ζπκςεθίδεηαη κε ήδε βεβαησκέλα ρξέε 

πξνο ην Γεκφζην, ηδηψηεο ή πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δελ ππνινγίδεηαη ζηα 

εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε παξνρήο θνηλσληθνχ ή 

πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα. 

Οη άζηεγνη, φπσο νξίζηεθαλ ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο, εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνζηίκνπ γηα εθπξφζεζκε ππνβνιή Δ1. 

  

  

Άξζξν 15 

Έλαξμε ηζρύνο Μεηαβαηηθέο Δηαηάμεηο 
 

1. Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ είλαη εγθεθξηκέλεο ηελ εκέξα έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο 

ζχκθσλα κε ηελ Γ.Γ.5νηθ.2961-10 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (Β΄128), ε 

εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ηε ζπκπιήξσζε έμη (6) κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ελ ιφγσ δηαζηήκαηνο, νη 

δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ λέα αίηεζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξνχζεο. 
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2. Σα λνηθνθπξηά γηα ηα νπνία ε θαηαβνιή ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ Κ.Δ.Α. 

είρε δηαθνπεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Γ.Γ.5νηθ.2961-10 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε (Β΄128) έρνπλ δηθαίσκα επαλππνβνιήο αίηεζεο κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρνπλ επηζηξαθεί ηα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα. 

 

3. Η απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηελ 1n Ννεκβξίνπ 2018, εθηφο αλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο, νπφηε θαη παχεη λα ηζρχεη ε Γ.Γ.5νηθ.2961-10 

(Β΄128) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο». 

 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2018 

 

Οη Τπνπξγνί 

 

Δζσηεξηθψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ Τθππνπξγφο Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΟΤΡΛΔΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

ΜΠΑΞΔΒΑΝΑΚΗ 

Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Τθππνπξγφο 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ΔΤΣΤΥΙΑ ΑΥΣΙΟΓΛΟΤ ΘΔΑΝΧ ΦΧΣΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ 

 

Οηθνλνκηθψλ Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

ΔΤΚΛΔΙΓΗ ΣΑΚΑΛΧΣΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ΥΟΤΛΙΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ 

ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ 
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