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Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 30 ΔΗΜΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

Ο Δήμος Περάματος συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους 30 Δήμους σε όλη την Ελλάδα , 

που θα εφαρμοστεί το Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης, για τους κατοίκους του  που 

βρίσκονται σε κατάσταση έσχατης φτώχειας. Με  ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας  

Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης , τονίζει ότι σύμφωνα με την Κοινή 

υπουργική απόφαση, η οποία θεσπίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της 

πρώτης φάσης του προγράμματος, οι αιτήσεις αρχίζουν να υποβάλλονται την Πέμπτη 14 

Ιουλίου 2016 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 30 

Νοεμβρίου τρέχοντος έτους. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ένταξής 

τους στο ΚΕΠ Δήμου Περάματος, ή  στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου 

Περάματος.  Με απόφαση του Δημάρχου Περάματος, ειδικά για το επίδομα  οι αιτήσεις  

θα γίνονται  στο χώρο του Δημαρχείου, (Λ.Δημοκρατίας 28)  από υπαλλήλους της 

υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας,  ενώ παράλληλα θα δίνονται και πληροφορίες. 

Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την 

ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ ( www.keaprogram.gr).  

H εισοδηματική ενίσχυση (το επίδομα ) καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό 

του δικαιούχου εντός των 5 τελευταίων ημερών κάθε μήνα. Το δικαίωμα στην καταβολή 

της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου από αυτόν κατά τον 

οποίο υποβλήθηκε η αίτηση και έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

 

http://www.keaprogram.gr/


Για παράδειγμα, για όσους πολίτες υποβάλλουν αίτηση στις 18 Ιουλίου, το δικαίωμα στην 

εισοδηματική ενίσχυση θα ξεκινήσει από τον Αύγουστο και θα λάβουν 5 πληρωμές ( 

Αύγουστος – Δεκέμβριος ), ενώ για όσους υποβάλλουν αίτηση τον Οκτώβριο, το δικαίωμα 

θα ξεκινήσει από το Νοέμβριο και θα λάβουν 2 πληρωμές (Νοέμβρης – Δεκέμβριος ) Σε 

κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα από τις 

αρχές του 2017. 

Με δήλωσή του ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, εκφράζει την ικανοποίησή 

του, για το γεγονός ότι το Υπουργείο εργασίας, συμπεριέλαβε τους κατοίκους του Δήμου 

Περάματος στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, κάτι που δεν είχε συμβεί τα 

προηγούμενα χρόνια με το τότε πρόγραμμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Ιδιαίτερο ρόλο στην εφαρμογή του προγράμματος στο Πέραμα διαδραμάτισε η 

αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου. 

Το πρόγραμμα αυτό, τονίζει στη δήλωσή του ο Δήμαρχος Περάματος, σε συνδυασμό με 

τις 155  οκτάμηνες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων 

Σχιστού, και τις 236  οκτάμηνες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Περάματος, για 

τις οποίες οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ θα γίνονται μέχρι και το μεσημέρι της 20ης Ιουλίου, 

αποτελούν σημαντικό βήμα για το Πέραμα, τόσο στη θωράκισή του στον τομέα της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, όσο και στην καταπολέμηση της ανεργίας στην πόλη. 

 


