
Υποχρεώσεις Δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

1. Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού, οφείλουν να:

α) υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

β) συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο
σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί  η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. , για την
επιβεβαίωση  των  στοιχείων  όλων  των  μελών  του  νοικοκυριού,
συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.

γ) εφόσον δύνανται να εργαστούν, υποχρεούνται να:

 εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο Μητρώο
Ανέργων  του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης
της αίτησής τους,

 ανανεώνουν  την  κατάσταση  ανεργίας  τους,  σύμφωνα  με  το  ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ.,

 επισκέπτονται  όποτε  κληθούν,  υπό  την  επιφύλαξη  λόγων  ανωτέρας
βίας, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α. 2
που εξυπηρετούν τον Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους

 εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης
προσέγγισης,

 αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας, όπως αυτή
ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη
συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία,  όπως δράσεις
επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας

 συναινούν  στη  χρησιμοποίηση  των  στοιχείων  τους,  αποκλειστικά  και
μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος. 

 μην  παραιτούνται  εκούσια  και  αναιτιολόγητα  από  την  εργασία  τους,
εφόσον εργάζονται. 

 συναινούν  στη  διενέργεια  κοινωνικής  έρευνας  και  σε  κατ’  οίκον
επισκέψεις  από  αρμόδιους  υπαλλήλους  των  Δήμων  ή  των  Κέντρων
Κοινότητας για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών
διαβίωσης του νοικοκυριού.
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 αποδέχονται  και  να  ανταποκρίνονται  σε  σχετική  ειδοποίηση  για  την
παροχή  υπηρεσιών  εξατομικευμένης  προσέγγισης,  όπως
ψυχοκοινωνικής  στήριξης,  επαγγελματικής  συμβουλευτικής
καθοδήγησης κ.ο.κ. από τους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας και
των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.

 Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται να
εξασφαλίζουν τη φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

2. Ειδικά οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη
φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται, κατόπιν σχετικής
ειδοποίησης, είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου
δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε: (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή
στα παραρτήματα αυτών και (β) εσπερινά γυμνάσια.

3.  συμπεριλάβουν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) όλες
τις  αλλαγές  που  δηλώθηκαν  κατά  τη  διαδικασία  υποβολής  της  αίτησης
υπαγωγής στο ΚΕΑ.

Σε  περίπτωση  μή  συμμόρφωσης  με  τις  παραπάνω  υποχρεώσεις  των
δικαιούχων  του  ΚΕΑ,  η  πράξη  έγκρισης  στο  ΚΕΑ  ανακαλείται  και  το
νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από
αυτόν  κατά  τον  οποίο  εκπληρώθηκε  η  καθεμία  από  τις  ανωτέρω
υποχρεώσεις.
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