Ποιοι και πότε θα λάβουν τις οικονομικές ενισχύσεις που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και τα ποσά – Νωρίτερα οι συν-τάξεις Μαΐου για όλα τα
ταμεία. ...

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προστατεύσει τους ευάλωτους πολίτες από το
κύμα ακρίβειας που πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και γι' αυτό το
λόγο οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν όσο διαρκέσει η κρίση.
Ετσι παρόλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και θα εφαρμοστούν τις προσεχείς
ημέρες – κάρτα καυσίμων, επιταγή ακρίβειας, επίδομα τέκνων-, το οικονομικό
επιτελείο ήδη επεξεργάζεται ένα νέο πλέγμα μέτρων ανακούφισης για τον Μάιο, το
οποίο εστιάζει κυρίως στην ελάφρυνση των επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς
ρεύματος και φυσικού αερίου.
Επιδότηση καυσίμων
Αναφορικά με την επιδότηση καυσίμων, η πλατφόρμα στο gov.gr θα ανοίξει την
επόμενη εβδομάδα. Oι δικαιούχοι της ψηφιακής κάρτας θα πρέπει να εισέρχονται
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα βρίσκεται στην ενιαία ψηφιακή πύλη του
Δημοσίου gov.gr, χρησιμοποιώντας μόνο τους κωδικούς τους στο TAXISnet και θα
δηλώνουν το όχημα για το οποίο αιτούνται την επιδότηση.
Σημειώνεται ότι για το εν λόγω όχημα ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάποιο
ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing). Επιπλέον,
κάθε όχημα θα πρέπει να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, ενώ ο
δικαιούχος μπορεί να δηλώνει ένα μόνο όχημα, με την προϋπόθεση βέβαια το
όχημα να είναι σε κυκλοφορία και ασφαλισμένο. Μέσω της πλατφόρμας θα
ελέγχεται αν πληροί ο ενδιαφερόμενος το εισοδηματικό κριτήριο και αν υπάρχει
ιδιοκτησία αυτοκινήτου.
Στη συνέχεια, οι πολίτες θα καταχωρίζουν και θα επιβεβαιώνουν τον αριθμό του
κινητού τους τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail τους και το IBAN, και αφού γίνει η
διασταύρωση των στοιχείων τους, θα λαμβάνουν SMS και e-mail για την
ενεργοποίηση της κάρτας και τις οδηγίες χρήσης της. Όπως συνέβη και στην
πανδημία, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα έχουν το δικαίωμα να εξαργυρώσουν το
ποσό της επιδότησης στα πρατήρια οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν μέχρι τον
Ιούλιο.
Το ποσό θα εμφανιστεί στην εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου και η εξαργύρωση
θα μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε καύσιμο στο πρατήριο.
Έκτακτο δώρο Πάσχα
Μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη θα καταβληθεί σε 1.750.000 αδύναμους οικονομικά
πολίτες η επιταγή ακρίβειας– έκτακτο δώρο Πάσχα των 200 ευρώ. Στους
χαμηλοσυνταξιούχους η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί τη Μεγάλη Τετάρτη.
Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων με
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ανώτατο ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ
μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ.
Συγκεκριμένα θα καταβληθεί σε όσους κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 λαμβάνουν:
• οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,
• προσυνταξιοδοτική παροχή,
• αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα
κοινωνικής ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
• συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Εκτός από τους χαμηλοσυνταξιούχους το επίδομα Πάσχα θα λάβουν μέσα στη
Μεγάλη Εβδομάδα οι Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Άτομα με
αναπηρία, έγγαμοι με παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων. Επίσης θα καταβληθεί διπλή δόση εγγυημένου εισοδήματος
στους περίπου 240.000 δικαιούχους του.
Διπλάσια επιδότηση για ρεύμα και φυσικού αερίου
Διπλάσια θα είναι η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου
νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τον Απρίλιο 2022 σε σχέση με το Μάρτιο, και
συγκεκριμένα θα διαμορφωθεί τον Απρίλιο 2022 σε 40 ευρώ ανά θερμική MWh, από
20 ευρώ τον Μάρτιο.
Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, που ανέρχονται σε
540.000, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και όλοι οι εμπορικοί και
βιομηχανικοί καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, κύκλου εργασιών και αριθμού
εργαζομένων, εκτός από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, όπως ανέφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
συνεχίζεται και τον Απρίλιο η έκπτωση που προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία
θα διαμορφωθεί σε 30 ευρώ ανά θερμική MWh για τους οικιακούς καταναλωτές και
σε 15 ευρώ ανά θερμική MWh για τη βιομηχανία και τα νοσοκομεία που
προμηθεύονται φυσικό αέριο από την επιχείρηση.
Το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης των καταναλωτών φυσικού αερίου για τον
Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης που προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας,
θα ανέλθει σε 88,74 εκατ. ευρώ από 63 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.
Το μέτρο θα αξιολογείται σε μηνιαία βάση και η μοναδιαία τιμή της επιδότησης θα
προσαρμόζεται ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών του φυσικού αερίου στις
διεθνείς αγορές.
Nωρίτερα οι συντάξεις Μαΐου
Εν τω μεταξύ οι πληρωμές για τις συντάξεις του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν
νωρίτερα από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω της εορτής του Πάσχα.
Έτσι, η πληρωμή αρχίζει από τη Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου με τις ημερομηνίες ανά
ταμείο να είναι οι εξής:
• Στις 19 Απριλίου 2022, Μεγάλη Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές
συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ,
τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
• Στις 20 Απριλίου 2022, Μεγάλη Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι
επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.
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• Στις 21 Απριλίου 2022, Μεγάλη Πέμπτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι
επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Σημειώνεται ότι την Μεγάλη Τετάρτη (20/4) θα καταβληθεί και η «επιταγή
ακρίβειας» των 200 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.
Newsbomb.gr
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