ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων
και βασικών υλικών αγαθών,
συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα
τα οποία συμβάλλουν
στην κοινωνική ενσωμάτωση
των ωφελουμένων
και υλοποιείται
στο σύνολο της χώρας.
Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ
εξειδικεύεται στην Ελλάδα
μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I).
Η εφαρμογή του Προγράμματος
υλοποιείται
μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων
και οι ωφελούμενοι επιλέγονται
σύμφωνα με εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια
και ολοκληρώνεται
την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πως θα υποβάλλετε
την αίτηση
για το ΚΕΑ - ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Υποβολή της Αίτησης
Μέσω της διαδικασίας υποβολής της αίτησης καταγράφονται
οι αρχικές πληροφορίες των αιτούντων. Επομένως, είναι
καίριας σημασίας όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία
αυτή να γνωρίζουν πολύ καλά όχι μόνο τη διαδικασία, αλλά
επίσης και τον τύπο και τη μορφή της πληροφόρησης που
ζητείται στην αίτηση.
Η αίτηση υποβάλλεται στους δήμους, στα Κέντρα
Κοινότητας ή απευθείας από τον αιτούντα.
Ποιος θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση
Ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος
του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Ποιος θα πρέπει να υπογράψει το έντυπο συναίνεσης
Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού,
συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενουμένων μελών.
Υπογραμμίζεται ότι το έντυπο συναίνεσης πρέπει να φέρει
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (για όλα τα ενήλικα
μέλη εκτός από τον αιτούντα που το προσκομίζει).
Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν
ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων
Κοινότητας ή από τους αιτούντες απευθείας,
συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από
φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά
μόνο μέσω των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά
με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά
στους Δήμους και στα Κέντρα Κοινότητας.
Τα νοικοκυριά στη σύνθεση των οποίων έστω ένα ενήλικο
μέλος είναι αλλοδαπός, υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά
στους Δήμους και στα Κέντρα Κοινότητας.
Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό,
τουτέστιν, συμπληρώνεται μια αίτηση από όλα τα ενήλικα
άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή
της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των
υποχρεωτικών πεδίων της. Επιπλέον, οι αιτούντες δηλώνουν
υποχρεωτικά στην αίτηση τα στοιχεία επικοινωνίας τους
και συγκεκριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα έγγραφα που θα υποβληθούν είναι τα εξής:
1. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού
είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση
οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή. Συγκεκριμένα,
α. για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, απαιτείται η προσκόμιση
συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού
ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας με
απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος,
β. για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου/ων ηλεκτρονικού/ών μισθωτηρίου/ών που τεκμηριώνει/ουν τη
διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν
από το μήνα υποβολής της αίτησης για το ΚΕΑ και λογαριασμού
ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή κινητής τηλεφωνίας με
απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του αιτούντος,
γ. για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, να έχει δηλωθεί
στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
και λογαριασμός ΔΕΚΟ ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης ή
κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του παραχωρησιούχου με απαραίτητο στοιχείο την αντιστοιχία της διεύθυνσης με την επωνυμία του
αιτούντος.
Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης
χρήσης των υπηρεσιών από Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας.
2. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική
από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε

επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ).
3. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί σε σχέση με ό,τι εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή
αγοράς ή κατασχετήριο).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών
για τεκμηρίωση μεταβολής στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.
4. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι
αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η
βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης της.
5. Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως
αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία απαιτείται βεβαίωση εγγραφής / φοίτησης στο σχολείο, προκειμένου τα εν λόγω νοικοκυριά να
υποβάλουν αίτηση στο Κ.Ε.Α μετά τη δημοσίευση της παρούσης. Για
κάθε επόμενη υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου ενίσχυσης που έχει εγκριθεί σύμφωνα με
τους όρους της παρούσης, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης των
ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις δύναται να παρέχονται είτε από τον Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας είτε ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης
των πληροφοριακών συστημάτων του Κ.Ε.Α. και του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές
που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το
Κ.Ε.Α.. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα
διακόπτεται και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά.

Οι τρεις πυλώνες του προγράμματος K.E.A.
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Εισοδηματική ενίσχυση
Η παροχή χρηματικής
ενίσχυσης στο ωφελούμενο νοικοκυριό.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης
Οι δικαιούχοι, κατά περίπτωση και
ανάλογα με τις ανάγκες τους, θα
διασυνδέονται με άλλες κοινωνικές
υπηρεσίες και προγράμματα, με την
προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος.
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Υπηρεσίες ενεργοποίησης
Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη
του νοικοκυριού, εφόσον δύνανται
να εργαστούν και δεν εργάζονται,
προωθούνται σε δράσεις που
στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω
υπηρεσιών απασχόλησης

