Τι είναι ηο Κοινωνικό Ειζόδημα Αλληλεγγύηρ ;
Τν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα φπσο κεηνλνκάζηεθε
κε ην Ν. 4659/2020 – ΦΔΚ 21/Α/03-02-2020 είλαη έλα πξνλνηαθφ πξφγξακκα πνπ δίλεηαη ζε
πεξίπνπ 273.000 επάισηα λνηθνθπξηά. Απνηειεί έλα αλαγθαίν δίρηπ πξνζηαζίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θηψρεηαο θαη ηελ απνθπγή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
Τν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: α) ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε, β) ηε δηαζχλδεζε
κε ππεξεζίεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαη γ) ηε δηαζχλδεζε κε ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε ή επαλέληαμε ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ
θνηλσληθή επαλέληαμε.
Σε ηι ζςνίζηαηαι;
1. Σε ειζοδημαηική ενίζσςζη: ην ρξεκαηηθφ πνζφ ελίζρπζεο ηεο σθεινχκελεο
κνλάδαο.(Γείηε ιίγν πην θάησ πνηεο ραξαθηεξίδνληαη ωθελούμενερ ομάδερ )
2. Σε ζςμπληπωμαηικέρ κοινωνικέρ ςπηπεζίερ, παξνρέο θαη αγαζά: δηαζχλδεζε ησλ
κειψλ ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο, εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο εθάζηνπ
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. -`
Έληαμε ζηηο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ
Τακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Άπνξνπο.
– Κνηλσληθφ ηηκνιφγην παξνρψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
– Κνηλσληθφ ηηκνιφγην παξνρψλ χδξεπζεο.
– Κνηλσληθφ ηηκνιφγην Γήκσλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.
3. Σε ςπηπεζίερ ενεπγοποίηζηρ: πποώθηζη ηων δικαιούσων, εθφζνλ δχλαληαη λα
εξγαζηνχλ, ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε ή επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ:
– Τελ θάιπςε πξνηεηλφκελεο ζέζεο εξγαζίαο.
– Τε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο.
– Τε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
– Τε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο.
– Τελ έληαμε ή ηελ επηζηξνθή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηα ζρνιεία δεχηεξεο
επθαηξίαο.
Ποιερ θεωπούνηαι ωθελούμενερ ομάδερ;
α. Μονοππόζωπο νοικοκςπιό:
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. Πολςππόζωπο νοικοκςπιό: φια ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε.
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Σηο πολςππόζωπο νοικοκςπιό εληάζζνληαη:
1) θηινμελνχκελα άηνκα ή θηινμελνχκελε νηθνγέλεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θηινμελία
είρε δεισζεί ζηελ ηειεπηαία εθθαζαξηζκέλε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη
2) 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. Άζηεγοι: 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 Υπλσηεξίσλ 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.
Η θξαηηθή κέξηκλα γηα ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ αμηνπξεπνύο δηαβίωζεο όιωλ ηωλ
πνιηηώλ κέζω ελόο ζπζηήκαηνο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζωξαθίδεηαη κε
ην Άξζξν 21 ηνπ Σπληάγκαηνο.
Παπαηίθενηαι, ενδεικηικά, πεπιπηώζειρ με ηα ανηίζηοισα ποζά ανά καηηγοπία:
Πινακαρ 1
Σύνθεζη Νοικοκςπιού

Εξαμηνιαίο Ειζόδημα

Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ

1.200€

Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ δχν ελήιηθα κέιε
ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε έλα αλήιηθν κέινο

1800€

Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ δχν ελήιηθα
θαη έλα αλήιηθν κέινο

2.100€

ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε δχν αλήιηθα κέιε
Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηξία ελήιηθα κέιε
ή δχν ελήιηθα θαη δχν αλήιηθα κέιε

2.400€

ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε ηξία αλήιηθα κέιε
Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηξία ελήιηθα θαη έλα
αλήιηθν κέινο ή δχν ελήιηθα θαη ηξία αλήιηθα κέιε

2.700€

ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε ηέζζεξα αλήιηθα κέιε
Ννηθνθπξηφ απνηεινχκελν απφ ηέζζεξα ελήιηθα κέιε
ή δχν ελήιηθα θαη ηέζζεξα αλήιηθα κέιε

3.000€

ή κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα κε πέληε αλήιηθα κέιε
Γηα θάζε επηπιένλ κέινο πξνζηίζεηαη ην εμαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ,
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο.
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Τν δεινχκελν εηζφδεκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 5.400 επξψ, αλεμαξηήησο
ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ.
2. Πεπιοςζιακά κπιηήπια
α. Ακίνηηη πεπιοςζία: 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. Κινηηή πεπιοςζία: 1. Η αληηθεηκεληθή δαπάλε ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ Ιδησηηθήο
Φξήζεο (Ι.Φ.), Μηθηήο Φξήζεο (Μ.Φ.) ή θαη ησλ δηθχθισλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ζην ζχλνιν ηεο, ην πνζφ ησλ 6.000 επξψ. 2. Τν 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.
Πίνακαρ 2
Σύνθεζη Νοικοκςπιού

Όπια
καηαθέζεων/
μεηοσών. ομολόγων κ.η.λ.

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 λνηθνθπξηφκε 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€

Πεπιοςζιακό ηεκμήπιο:

3

Τν 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. Ωο 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
Γειψλνπλ δαπάλεο γηα ακνηβέο πιεξσκάησλ ζθαθψλ αλαςπρήο.
Γειψλνπλ δαπάλεο γηα δίδαθηξα ζε ηδησηηθά ζρνιεία.
Γειψλνπλ δαπάλεο γηα νηθηαθνχο βνεζνχο, νδεγνχο απη/ησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ
πξνζσπηθφ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ εληχπνπ
Δ1.

Πεγή: https://opeka.gr/elachisto-engyimeno-eisodima-kea/plirofories/
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