Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Κάθε πότε
θα πληρώνεται –

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν θα ξανακλείσει ποτέ και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν οποτεδήποτε να κάνουν αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Κάθε τέλος του μήνα θα γίνονται οι διασταυρώσεις ώστε να πληρώνονται στο τέλος
του επομένου μήνα. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης δεν είναι μόνο χρηματικό
ποσό, αλλά οι δικαιούχοι συνδέονται με την ειδική κατηγορία λογαριασμών της ΔΕΗ
(ΚΟΤ) και επιδοτούνται για τους λογαριασμούς του ρεύματος, επίσης είναι
δικαιούχοι του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) και
προμηθεύονται τρόφιμα, τα οποία διανέμονται από τις 57 συμπράξεις της χώρας, ενώ
δικαιούνται και σχολικά γεύματα. Παράλληλα όσοι δικαιούνται άνω των 100 ευρώ τα
μισά χρήματα θα πιστωθούν στις ειδικές κάρτες που αποστέλλονται απο τις τράπεζες
στους δικαιούχους. Στις κάρτες πιστώνονται χρήματα αλλά δεν μπορεί να γίνει
ανάληψη τους αλλά μόνο αγορές. Οι αγορές αφορούν όλες τις συναλλαγές ακόμη και
προμήθεια καυσίμων. Ουρές πολιτών σχηματίστηκαν έξω από το Πολυδύναμο
Κέντρο του δήμου Αθηναίων, στην οδό Πανόρμου, για μια αίτηση για το Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης. Η ουρά από την είσοδο του κτιρίου φτάνει σχεδόν μέχρι
Πανόρμου, μια εικόνα που παρατηρείται σε καθημερινή βάση. Από νωρίς το πρωί
υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων μοίρασαν χαρτάκια προτεραιότητας. Πρόκειται για
μια εικόνα που παρατηρείται καθημερινά, παρά το γεγονός ότι, το Πολυδύναμο
Κέντρο έχει ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα με επιπλέον 6 υπαλλήλους με τη
διαδικασία των εσωτερικών μετακινήσεων προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα
οι πολίτες. Παράλληλα δικαίωμα στη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επιδιώκουν οι υπηρεσίες Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας,
να παράσχουν και σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, που το χάνουν, λόγω
χορήγησης άλλων οικογενειακών επιδομάτων. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περίπου
35 - 40.000 τέτοιες οικογένειες που, είτε κινδυνεύουν, είτε χάνουν το ΚΕΑ επειδή
στα εισοδήματά του τελευταίου εξαμήνου πριν από την υποβολή της σχετικής
αίτησης, προσμετρώνται και τα οικογενειακά επιδόματα.

