Πώς και πότε θα ξεκινήσει το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ)

Τον τρόπο και κυρίως, τον χρόνο έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για
συμμετοχή στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επεξεργάζονται οι
υπηρεσίες Πρόνοιας. Με δεδομένο ότι ειδικά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας,
αναμένεται να υπάρξει μαζική υποβολή αιτήσεων, με κίνδυνο να «πέσει» η
ηλεκτρονική πλατφόρμα, πριν καλά – καλά τεθεί εν ισχύ, έχουν κατατεθεί μια σειρά
από προτάσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν δύο
σενάρια, για να γίνει η τελική επιλογή.
*Σενάριο 1: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, ανοίγει την επόμενη
εβδομάδα, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος δέκα ημερών, σε όσους πληρούν τα κριτήρια
που έχουν τεθεί, για να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
εκτιμάται ότι από τις 21 έως τις 31 Ιανουαρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας και
οι Δήμοι θα δεχτούν, μέγιστη πίεση από χιλιάδες εν δυνάμει ωφελούμενους και
δικαιούχους του ΚΕΑ. Ο λόγος είναι ότι βάσει νόμου, η οικονομική στήριξη μέσω
ΚΕΑ ξεκινάει τον επόμενο μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης. Άρα όσοι
υποβάλλουν αιτήσεις εντός Ιανουαρίου, θα περιμένουν να λάβουν την οικονομική
στήριξη που θα τους αναλογεί, στα τέλη Φεβρουαρίου. *Σενάριο 2: Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα, ανοίγει στις αρχές Φεβρουαρίου. Έτσι, δίνεται μεγαλύτερο χρονικό
περιθώριο στους δικαιούχους που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση, από την πρώτο
μήνα λειτουργίας του ΚΕΑ, αλλά η οικονομική στήριξη θα ξεκινήσει από τα τέλη
Μαρτίου και μετά. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι υπηρεσίες πρόνοιας θα πρέπει να
βρουν τρόπο να στηρίξουν τους δικαιούχους, για το μήνα Ιανουάριο, που δεν θα
υπάρχει χρηματοδότηση. Ήδη επεξεργάζονται τρόπο, να υπάρξει επέκταση ενός μήνα
στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης για να στηριχθούν οι
δικαιούχοι του ΚΕΑ, κατά το μήνα Ιανουάριο. Εάν κάτι τέτοιο δεν καταστεί εφικτό,
μιας και το συγκεκριμένο πρόγραμμα βάσει νόμου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016,
τότε θα βρεθεί άλλος τρόπος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των συγκεκριμένων
δικαιούχων.

