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Δελτίο Τύπου για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης
Την Τετάρτη 01/02/2017 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Αιτήσεις δέχονται η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και τα Κ.Ε.Π.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης συμμεριζόμενη την ανάγκη των δημοτών
μας, όρισε 12 άτομα ως χρήστες του προγράμματος και προετοιμάστηκε κατάλληλα για την
άμεση εξυπηρέτηση του κοινού. Δυστυχώς όμως για λόγους που υπερβαίνουν τα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων μας αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών λειτουργίας του προγράμματος, οι ανωτέρω υπηρεσίες
έχουν ολοκληρώσει τον ακόλουθο αριθμό αιτήσεων:
Κοινωνική Υπηρεσία: Τετάρτη 01/02/2017 – 2 αιτήσεις
Πέμπτη 02/02/2017 – 4 αιτήσεις
Παρασκευή 03/02/2017 – 4 αιτήσεις
Κ.Ε.Π.:

Τετάρτη 01/02/2017 – 0 αιτήσεις
Πέμπτη 02/02/2017 – 0 αιτήσεις
Παρασκευή 03/02/2017 – 0 αιτήσεις

Αναφορικά με τον μηδενικό αριθμό αιτήσεων των Κ.Ε.Π. σας ενημερώνουμε
χαρακτηριστικά πως το σύστημα για τα Κ.Ε.Π. άνοιξε με καθυστέρηση την Τετάρτη 01/02
στις 10π.μ. και πως το σύστημα το οποίο είχαν πρόσβαση ήταν αυτό των 30 Δήμων οι
οποίοι εφάρμοζαν το Κ.Ε.Α. το προηγούμενο έτος και άρα δεν υπήρχε η δυνατότητα
καταχώρησης αίτησης για το πανελλαδικό πρόγραμμα.
Σας ενημερώνουμε επίσης, πως το ηλεκτρονικό κεντρικό σύστημα και η διαδικτυακή
εφαρμογή του Κ.Ε.Α. δε λειτουργούν κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας τις ώρες
λειτουργίας των Δήμων, σε αντίθεση με τα όσα διατείνεται το Υπουργείο Εργασίας για την
ομαλή λειτουργία και καταχώρηση των αιτήσεων.
Σας ζητάμε συγνώμη για την ταλαιπωρία και την καθυστέρηση και σας προτρέπουμε για
δική σας διευκόλυνση να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας μετά τις 13/02/2017, ελπίζοντας

πως θα έχει ομαλοποιηθεί η λειτουργία του κεντρικού συστήματος. Δεν υπάρχει λόγος
βιασύνης για την αίτηση, διότι υπάρχει δικαίωμα υποβολής καθ’ όλη τη διάρκεια του
Φεβρουαρίου για πληρωμή του επιδόματος τον Μάρτιο. Σας υπενθυμίζουμε πως υπάρχει
και η δυνατότητα υποβολής αίτησης από το internet για όλους, γεγονός που μπορεί να
διευκολύνει όσους έχουν πρόσβαση, υποβάλλοντας αίτηση σε ώρες μη λειτουργίας των
δημόσιων υπηρεσιών.
Όταν ομαλοποιηθεί η λειτουργία του προγράμματος σας διαβεβαιώνουμε ότι η Κοινωνική
Υπηρεσία θα εξυπηρετήσει άμεσα τους πολίτες.

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής
Κλαίρη Δεληγιάννη

