Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Κριτήρια και δικαιολογητικά
Κατηγορία A: Κριτήρια που σχετίζονται με τον σκοπό του προγράμματος
Α1. Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν το κριτήριο της ανεργίας
Κριτήρια
Αντίστοιχα δικαιολογητικά
 Αρχηγός νοικοκυριού ή σύζυγος, άνεργος/η λόγω Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ (τρέχουσα κατάσταση) μηνός
Μαΐου 2021
Covid-19 ή μακροχρόνια άνεργος/η
Α2. Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα επόμενα δύο κριτήρια
Κριτήρια (Βαρύτητα: 3 μόρια το κάθε ένα)
Αντίστοιχα δικαιολογητικά
 Το νοικοκυριό λαμβάνει το Κοινωνικό Εισόδημα Βεβαίωση δικαιούχου του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ή φωτογραφία της τραπεζικής
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
κάρτας ΚΕΑ
 Το νοικοκυριό πληρώνει ενοίκιο για την κύρια Ηλεκτρονικό μισθωτήριο για το σπίτι που διαμένετε ή
κατοικία του ή επιβαρύνεται με την πληρωμή βεβαίωση τράπεζας (σε περίπτωση καταβολής δόσεων
δόσεων στεγαστικού δανείου για την κύρια κατοικία στεγαστικού δανείου)
του.
Κατηγορία B: Κριτήρια ευαλωτότητας (Βαρύτητα: 1 μόρια το κάθε ένα)
Κριτήρια
Αντίστοιχα δικαιολογητικά
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Μονογονεϊκή οικογένεια
Πιστοποίηση αναπηρίας ΚΕΠΑ
 Νοικοκυριό με μέλος(η) με αναπηρία
 Νοικοκυριό με μέλος(η) με σοβαρή ασθένεια ή Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου
χρόνιο νόσημα
 Πολύτεκνες οικογένειες (με παιδιά κάτω των 18 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ετών)
Κατηγορία Γ: Ετήσιο εισόδημα και εισοδηματικά όρια ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας
Αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό
Εισοδηματικό όριο
Νοικοκυριό με 1 μέλος (Μονοπρόσωπο νοικοκυριό)
5.000 ευρώ
Νοικοκυριό με 2 μέλη (ζευγάρι ή γονιός με 1 ανήλικο τέκνο ή 2 ενήλικες)
8.000 ευρώ
Νοικοκυριό με 3 μέλη (ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο ή γονιός με 2 ανήλικα τέκνα)
11.000 ευρώ
Νοικοκυριό με 4 μέλη και άνω (ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα ή γονιός με 3 ανήλικα τέκνα) 14.000 ευρώ
Προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή σας είναι απαραίτητα τα παρακάτω:
1. Δελτίο Ταυτότητας ή Άδειας Διαμονής του αρχηγού του νοικοκυριού
2. Αριθμοί Δελτίου Ταυτότητας (αριθμούς μόνο) όλων των μελών του νοικοκυριού
3. Έντυπο E1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2019 [στην περίπτωση που υπάρχει μέλος στο
νοικοκυριό, το οποίο υποβάλλει χωριστή φορολογική δήλωση θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε το Ε1 αυτού του
μέλους σε αρχείο μορφής PDF, καθώς και τη δήλωση συγκατάθεσής του για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων].
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που δεν έχει ήδη υποβληθεί σε κάποιο από τα
κριτήρια ευαλωτότητας.
5. 1η σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας (ακατάσχετου λογαριασμού), όπου κατά προτίμηση είστε ο πρώτος
δικαιούχος (θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα: η τράπεζα, ο αριθμός ΙΒΑΝ και το όνομά σας στη θέση των
δικαιούχων λογαριασμού).

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης
6. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, από ΚΕΠ ή μέσω της ιστοσελίδας
www.gov.org και στην οποία θα συμπεριλάβετε το ακόλουθο κείμενο: "Δηλώνω υπεύθυνα ότι: «τα
δηλωθέντα είναι τα αληθή στοιχεία ταυτοποίησής μου, καθώς και των μελών της οικογένειάς μου. Επίσης,
υποβάλλω για πρώτη φορά αυτήν την αίτηση και ουδείς άλλος εκ του οικογενειακού μου περιβάλλοντος έχει
υποβάλει ανάλογη αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα»".
Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής αίτησης ενδέχεται να ζητηθούν και τα εξής:
1. Φόρμα καταγραφής
2. Ενημέρωση και Δήλωση Συγκατάθεσης, για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή. Παρακαλούμε ανατρέξτε για σχετικές
οδηγίες στο έντυπο που αφορά στους τρόπους υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών.

