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ΔΑκινα 

Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2017 

Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 2017 

 

Ερϊτθςθ προσ τουσ Υπουργοφσ 

1. Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

2. Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

 

Θζμα: «Προβλήματα ςτη λειτουργία του πληροφοριακοφ ςυςτήματοσ και τησ 

ιςτοςελίδασ υποβολήσ αιτήςεων για το κοινωνικό ειςόδημα αλληλεγγφησ»  

 
Από τθν 01/01/2017  το πρόγραμμα «κοινωνικό ειςόδθμα αλλθλεγγφθσ» (ΚΕΑ) επεκτάκθκε 
ςε όλουσ τουσ Διμουσ τθσ επικράτειασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 22 του ν. 
4387/2016  «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ υντονιςμοφ, Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των 
Πολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ, Ρυκμίςεισ για τθν Κοινωνικι 
Αλλθλεγγφθ και Εφαρμοςτικζσ Διατάξεισ του ν. (Α’ 85)».  
 
Η ΗΔΙΚΑ άνοιξε το ςφςτθμα για τθν υποβολι αιτιςεων του ΚΕΑ τθν 01/02/2017.  Όμωσ 
αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θ ιςτοςελίδα keaprogram.gr, μζςω τθσ οποίασ 
γίνονται οι αιτιςεισ διαδικτυακά ζπαψε να λειτουργεί. Παράλλθλα, ζπαψε να λειτουργεί 
και το μθχανογραφικό ςφςτθμα των ΚΕΠ για τθν υποβολι αιτιςεων για το ΚΕΑ. 
Αποτζλεςμα αυτϊν των δφο γεγονότων θ γενικευμζνθ ταλαιπωρία μεγάλου μζρουσ των 
700.000 πολιτϊν που δικαιοφνται το ΚΕΑ.  
 
Με εγκφκλιο του Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ρυκμίςτθκε το πρόγραμμα 
προςζλευςθσ των αιτοφντων ςτα ΚΕΠ ανάλογα με το τελευταίο ψθφίο του ΑΦΜ τουσ. Η 
πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα κατά διαςτιματα παρουςιάηει εξαιρετικζσ δυςκολίεσ, 
επιβαρφνοντασ περαιτζρω το βάροσ εξυπθρζτθςθσ των ΚΕΠ.  
 
Η ταλαιπωρία για τουσ δικαιοφχουσ, οι δυςκολίεσ ςτθν ομαλι λειτουργία των ΚΕΠ και το 
διοικθτικό βάροσ που αντιμετωπίηουν οι υπάλλθλοι των ΚΕΠ ςτθν εξυπθρζτθςθ των 
πολιτϊν χριηουν άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ. 
 
  
 
Με βάςθ τα παραπάνω, ερωτϊνται οι αρμόδιοι υπουργοί: 
 

1. Ζχουν λθφκεί οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ομαλοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που χρθςιμοποιοφν τα ΚΕΠ για τθν υποβολι αιτιςεων 
για το ΚΕΑ; Ζχουν λθφκεί οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ομαλοποίθςθ τθσ 
λειτουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ keaprogram.gr; 



 
2. Ποια περαιτζρω μζτρα ςκοπεφει να λάβει θ θγεςία των αρμόδιων υπουργείων ϊςτε 

να παφςει θ ταλαιπωρία των δικαιοφχων και να μειωκεί το διοικθτικό βάροσ ςτα 
ΚΕΠ; 

 

Ο ερωτϊν Βουλευτισ 

 

Θεοχάρθσ (Χάρθσ) Θεοχάρθσ 

 

 


