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ΔΕΛΤΙΟ

Ερμούπολη, 17/11/2014

ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε σήμερα από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
η εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η πρώτη φάση του οποίου θα
ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάρτιο.
Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης είναι ένας από τους 13 Δήμους της χώρας στους
οποίους το πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» εφαρμόζεται πιλοτικά για
ένα εξάμηνο. Πρόκειται για μια σημαντική και ελπιδοφόρα κοινωνική μεταρρύθμιση
που στοχεύει στην εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων, στην προώθηση και
διασφάλιση της πρόσβασής τους σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά, καθώς και στην
υποστήριξη των δικαιούχων για ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με την αριθ. 39892/ΓΔ1.2/7-11-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα που διαμένουν μόνα τους ή/και
φιλοξενούνται καθώς και οικογένειες, ενώ βασική προϋπόθεση αποτελεί η μόνιμη
διαμονή στη Σύρο τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο (για τους Υπηκόους
Τρίτων Χωρών απαιτείται επιπλέον η νόμιμη και συνεχής διαμονή στη χώρα επί
πενταετία και η κατοχή άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδειας διαμονής
δεύτερης γενιάς).
Για την ένταξη στο πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο του
πραγματικού εισοδήματος του δικαιούχου κατά τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς
και τα περιουσιακά στοιχεία (κινητή-ακίνητη περιουσία και καταθέσεις). Από το
πραγματικό εισόδημα (δηλ. από το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών
[ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης], που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης
μονάδας τους τελευταίους 12 μήνες, μετά την αφαίρεση φόρων, εισφορών για
κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεων του Ν.4093/12 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς

αλληλεγγύης του Ν. 3986/11), αφαιρείται το 20% από μισθωτές υπηρεσίες, από
πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή άλλο πρόγραμμα
εργασίας, ενώ, δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικειμενική δαπάνη και τα τεκμήρια
διαβίωσης, η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο, το επίδομα αναδοχής, το
εξωιδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας.
Η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ενώ τα
δηλούμενα στοιχεία διασταυρώνονται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες –καθ’
όλη τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος- ως προς την ορθότητά τους, σε
αντιπαραβολή, συσχέτιση ή συνδυασμό με στοιχεία που αντλούνται από άλλα
μητρώα και βάσεις δεδομένων. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα
οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή, επαγγελματική και οικονομική τους
κατάσταση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.energo-eke.gr έως
τις 15/3/2015. Υπενθυμίζεται ότι για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως το τέλος
Δεκεμβρίου 2014, η είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει αναδρομικά από
1/11/2014. Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του TAXIS-net, με τα
ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας, ενώ, εφόσον φιλοξενούνται οφείλουν να
δηλώσουν το ΑΦΜ του/των προσώπου/ων που τα φιλοξενεί. Πρέπει επίσης να είναι
σε θέση να υπολογίσουν το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημά τους
(από Οκτώβριο 2013 έως και Οκτώβριο 2014) και να γνωρίζουν επακριβώς τη
συνολική οικογενειακή φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας και τη
συνολική οικογενειακή αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης
στο διαδίκτυο, μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έχοντας μαζί τους:
- Ταυτότητα
- Κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS-net
-ΑΜΚΑ και ΑΜΚΑ μελών της οικογένειάς τους
-Εάν είναι φιλοξενούμενοι, το ΑΦΜ του προσώπου που τους φιλοξενεί.
-IBAN λογαριασμού τράπεζας στον οποίον επιθυμούν να κατατίθεται η οικονομική
ενίσχυση
-Αντίγραφα Ε1, Ε2, Εκκαθαριστικού Σημειώματος και το Εκκαθαριστικό της
τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2014 για την ακίνητη περιουσία, στο οποίο
απεικονίζεται η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (για όλα τα μέλη της
οικογένειας)
Πληροφορίες παρέχονται από το Γρ. Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου, το οποίο
στεγάζεται στον 1ο όροφο του δημοτικού κτηρίου στη συμβολή των οδών Κ.
Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9 (κτήριο ΚΑΠΗ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πενταψήφιο αριθμό
15105 (Γραμμή ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα του
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
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