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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ρεθύµνης ενηµερώνει τους ωφελούµενους του Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) ότι για την εφαρµογή του προγράµµατος το 2018 ισχύουν τα
ακόλουθα:
•

•

•

•

Η επιδότηση ολοκληρώνεται ύστερα από 12 συνεχόµενες πληρωµές. ∆ηλαδή ωφελούµενος
του Κ.Ε.Α χωρίς µεταβολή στην οικονοµική του κατάσταση θα πληρωθεί για ένα χρόνο.
Όσοι ωφελούµενοι είχαν υποβάλει αίτηση στις αρχές του 2017 και δεν έχει αλλάξει τίποτα
στα οικονοµικά στοιχεία της εγκεκριµένης αίτησής τους θα επιδοτηθούν από το πρόγραµµα
για 12 µήνες.
Για παράδειγµα, ωφελούµενος που έκανε την αίτηση τον Φεβρουάριο του 2017 και
ξεκίνησε να επιδοτείται τον Μάρτιο του 2017, εφόσον δεν έχει αλλάξει τίποτα στα
οικονοµικά του στοιχεία, θα πληρωθεί µέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018.
Έχει δικαίωµα να επανυποβάλλει αίτηση τον Φεβρουάριο του 2018 για να εξακολουθήσει
να λαµβάνει το Κ.Ε.Α. εφόσον πληρεί τα κριτήρια του προγράµµατος.
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για υποβολή της αίτησης στο Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου
Ρεθύµνης είναι:
1. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραµµένο µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από τα
ΚΕΠ, όλων των ενήλικων µελών του νοικοκυριού (µπορείτε να το αναζητήσετε
διαδικτυακά ή στο Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ρεθύµνης).
2. Ε1 (όλων των ενήλικων µελών του νοικοκυριού).
3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα (όλων των ενήλικων µελών του νοικοκυριού).
4. Άδεια Παραµονής για αλλοδαπούς (φωτοτυπία διαβατηρίου/ ταυτότητας).
5. Κάρτα Ανεργίας (για όσους δηλώνουν άνεργοι).
6. Έσοδα τελευταίου 6µήνου (µισθοί, επιδόµατα, εισοδήµατα από αγροτική
δραστηριότητα, εισοδήµατα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, εργόσηµα, συντάξεις
κτλ).
7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης (στο όνοµα του αιτούντα που κάνει την αίτηση).
8. Σε περίπτωση ενοικίου: φωτοτυπία ηλεκτρονικού µισθωτηρίου.
9. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης: φωτοτυπία ηλεκτρονικού µισθωτηρίου
παραχώρησης ή ιδιωτικού συµφωνητικού παραχώρησης µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής του παραχωρητή και του παραχωρησιούχου και λογαριασµό ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ/
∆ΕΥΑΡ) στο όνοµα του παραχωρησιούχου.
Ή
• Για τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορείτε να απευθυνθείτε στο
Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ρεθύµνης.

•

•

•
•
•

•

Όλοι οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία
(προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµικά) που είχαν δηλωθεί κατά την έγκριση της αίτησης
οφείλουν να ενηµερώνουν το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ρεθύµνης εντός του πρώτου
δεκαπενθήµερου του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία αλλαγής.
Για παράδειγµα, ωφελούµενος που εισέπραξε το επίδοµα Α21 τον µήνα ∆εκέµβριο οφείλει
να ενηµερώσει µε την προσκόµιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού έως τις 15 Ιανουαρίου
προκειµένου να γίνει και η αντίστοιχη τροποποίηση.
Σε περίπτωση µη ενηµέρωσης η καταβολή του επιδόµατος επανεξετάζεται.
Η επιδότηση αναστέλλεται όταν τα ανήλικα µέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή
διακόπτουν την φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (απολυτήριο Γυµνασίου).
Η επιδότηση αναστέλλεται όταν τα ενήλικα µέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, δεν έχουν
ολοκληρώσει την φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (απολυτήριο Γυµνασίου) και
δεν εγγράφονται στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας του ∆ήµου.
Όλοι οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. επισκέπτονται µια φορά τον µήνα το Κέντρο Κοινότητας
∆ήµου Ρεθύµνης. Εκεί έχουν την δυνατότητα ανάλογα µε τις ανάγκες τους να
υποστηριχθούν από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό και να διασυνδεθούν µε άλλες
κοινωνικές υπηρεσίες και προγράµµατα.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Κοινότητας είναι:
• 2831 3 41261_ Κυριακή Πλοτνικώφ / Κοινωνική λειτουργός
• 2831 3 41260_ Ολυµπία Βουρβαχάκη / Κοινωνική λειτουργός
• 2831 3 41256_ Ελένη Λιάκου / Ψυχολόγος

