ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ (Κ.Ε.Α )
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α ) είναι ένα
προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
α) την εισοδηματική ενίσχυση,
β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και
γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή
επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.
Κριτήρια ένταξης στο ΚΕΑ
Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα ,εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρεις κατηγορίες κριτηρίων:
Α. Εισοδηματικά κριτήρια
Β. Περιουσιακά κριτήρια
Γ. Κριτήρια διαμονής
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2016.
3. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
α) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
β)ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
γ)ΑΣΤΕΓΟΙ
4. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
α) Άτομα που φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής
Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Κοινωνικούς
Ξενώνες Αστέγων.
β)Άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχιατρικής Αποκατάστασης
(οικοτροφεία ,ξενώνες κ.λ.π. ) ή είναι δικαιούχοι του Προγράμματος
Προστατευόμενων Διαμερισμάτων του αρ. 9του ν.2716/99.
γ)όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
δ)όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
α) είτε από τον αιτούντα με τους κωδικούς του TAXIS NET
στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogram.gr
β) είτε μέσω ΚΕΠ ( 25ης Μαρτίου 39 & Βαλτετσίου ).
γ) είτε μέσω της Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (2ος
όροφος Κρήτης 2 ).
6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ )
α. ΑΜΚΑ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού.
β. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού.
γ. ΑΦΜ του αιτούντος και όλων των μελών του νοικοκυριού.
δ. Έντυπο Ε1 της Φορολογικής δήλωσης έτους 2016 ( σε περίπτωση
φιλοξενίας ).
ε. ΙΒΑΝ του αιτούντος.
στ. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της
οικογένειας και τα φιλοξενούμενα με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής τους ( βρίσκεται στον ιστότοπο www.keaprogram.gr ή χορηγείται
από την υπηρεσία μας).
ΠΡΟΣΟΧΗ : Την υπηρεσία του Δήμου εντός δεκαπέντε (15 ) ημερών ο/η
αιτών /ούσα οφείλει να ενημερώνει για οποιαδήποτε μεταβολή του
εισοδήματος ,των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή
του τόπου διαμονής τους .
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΡΗΤΗΣ 2) :
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 8:30 - 13:00
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΚΕΠ (25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΚΑΙ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ):
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 - 17:30
ΚΑΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ
8:30 - 12:00

