ΟΠΕΚΑ: Ποιες αλλαγές έρχονται στα επιδόματα
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Έως το τέλος του έτους έρχονται αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης των
επιδομάτων, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επίδομα ενοικίου και
επίδομα παιδιού Α21 που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τον σχεδιασμό της
υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια για όλα τα επιδόματα θα προβλέπεται, για όσους δικαιούχους
έχουν παιδιά, να δηλώνεται το σχολείο που πηγαίνουν. Και αυτό γιατί στην πλειοψηφία των
επιδομάτων που χορηγούνται δίνονται αυξημένα ποσά σε όσους έχουν παιδιά. Προκειμένου
να ελέγχονται τα επιδόματα που δίνονται, οι γονείς θα πρέπει να δηλώνουν το σχολείο που
πάνε τα παιδιά τους.

Επίδομα παιδιών
Αυτό αποφασίστηκε καθώς υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού του επιδόματος παιδιού
και αυτό οφείλεται κυρίως στην ένταξη περίπου 85.000 δικαιούχων οικογενειών από τρίτες
χώρες, κυρίως λόγω της μείωσης του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στη χώρα, από 10
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σε 5 χρόνια που προχώρησε η προηγούμενη κυβέρνηση.

Αυτό θα αλλάξει από τη νέα χρονιά και θα υπάρξει διπλασιασμός των ελάχιστων χρόνων
διαμονής στη χώρα από 5 στα 10 χρόνια. Έτσι, οι αιτούντες/υπόχρεοι των επιδομάτων θα
πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία και όχι 5ετία που
είναι σήμερα.
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Το ΚΕΑ θα μετονομαστεί σε Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και θα υπάρξει αναπροσαρμογή
των κριτηρίων ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες)
και θα επιδιωχθεί μεγαλύτερη στόχευση στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας.

Επιπλέον, θα υπάρξει διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», προκειμένου να
μπορεί να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος εργάζεται ή όχι.

Επίδομα Ενοικίου
Με την νέα υπουργική απόφαση για την καταβολή του επιδόματος ενοικίου θα απαιτηθεί η
υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος του ενοικιαστή στον λογαριασμό της ΔΕΗ για να
συνεχίσει ο δικαιούχος να λαμβάνει το επίδομα ενοικίου.

Το υπουργείο Εργασίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο για δικαιούχους του επιδόματος
ενοικίου με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα να καλυφθεί κάποιο μέρος του κόστους για την
μεταφορά του ονόματος του λογαριασμού από την ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή.

Το κόστος για την αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ υπολογίζεται με βάση τα
τετραγωνικά του σπιτιού και το είδος της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τέλος, θα ζητηθεί και η διασύνδεση των μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τους μηχανισμούς της ΔΕΗ, ώστε να εξακριβώνεται η (μία και μοναδική)
μόνιμη κατοικία των δικαιούχων του επιδόματος στέγασης.
aftodioikisi.gr
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