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Κοινωνικό Ειςόδημα Αλληλεγγύησ  (ΚΕΑ)  
 

Από το Υπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ 
Αλληλεγγύησ ανακοινώνεται ότι:  

Η πληρωμό των  δικαιούχων του Κοινωνικού Ειςοδόματοσ 
Αλληλεγγύησ θα καταβληθεύ κατϊ το τελευταύο πενθόμερο του 
Σεπτεμβρύου. Αναλυτικϊ, οι δικαιούχοι των οπούων οι αιτόςεισ 
εγκρύθηκαν κατϊ τον μόνα Ιούλιο, θα λϊβουν την ειςοδηματικό 
ενύςχυςη που αντιςτοιχεύ ςτο νοικοκυριό τουσ, λαμβϊνοντασ δύο 
δόςεισ (για τουσ μόνεσ Αύγουςτο και Σεπτϋμβριο), ενώ οι δικαιούχοι 
των οπούων οι αιτόςεισ εγκρύθηκαν κατϊ τον μόνα Αύγουςτο θα 
λϊβουν την ειςοδηματικό ενύςχυςη που αντιςτοιχεύ ςτο νοικοκυριό 
τουσ, λαμβϊνοντασ μύα δόςησ (για τον μόνα Σεπτϋμβριο).  

Η διαδικαςύα παραλαβόσ τησ προπληρωμϋνησ κϊρτασ από τουσ 
δικαιούχουσ ΚΕΑ ανϊλογα με την τρϊπεζα που ϋχουν δηλώςει ςτην 
αύτηςό τουσ, περιγρϊφεται παρακϊτω. 

Για όςουσ δικαιούχουσ ϋχουν δηλώςει τρϊπεζα η οπούα δεν διαθϋτει 
χρεωςτικό κϊρτα, η πρώτη πληρωμό θα γύνει κατ’ εξαύρεςη 
εξολοκλόρου ςτον τραπεζικό λογαριαςμό τον οπούον δόλωςαν, για 
το ςύνολο του ποςού που δικαιούνται.   

 

 



Διαδικαςία παραλαβήσ τησ προπληρωμένησ κάρτασ από τουσ δικαιούχουσ 

ΚΕΑ  

 
ΣΡΑΠΕΖΑ 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ALPHA BANK 
 

Η διαδικαςύα αποςτολόσ και ενεργοποιόςεωσ τησ 
προπληρωμϋνησ κϊρτασ “Alpha Bank Prepaid MasterCard 
Επιδομϊτων” εύναι η κϊτωθι:  

 Η κϊρτα αποςτϋλλεται ταχυδρομικώσ 
απενεργοποιημϋνη ςτην διεύθυνςη που ϋχει δηλώςει ο 
δικαιούχοσ κατϊ την αύτηςη του για την ϋνταξη ςτο ΚΕΑ 

 Ο Προςωπικόσ Μυςτικόσ Αριθμόσ (PIN) τησ κϊρτασ 
αποςτϋλλεται ςε μεταγενϋςτερο χρόνο, ςτην ωσ ϊνω 
διεύθυνςη. 

 Η κϊρτα ενεργοποιεύται τηλεφωνικϊ, με κλόςη του 
Πελϊτη ςτην Εξυπηρϋτηςη Πελατών τησ Τραπϋζησ (210 
3260000), και κατόπιν επιτυχούσ ολοκληρώςεωσ τησ 
διαδικαςύασ ταυτοποιόςεωσ του.  

EUROBANK  
 

Οι δικαιούχοι δύναται να παραλϊβουν το πλαςτικό τησ εν λόγω 
κϊρτασ από οποιοδόποτε κατϊςτημα Eurobank. Η ϋκδοςη και 
παραλαβό νϋασ προπληρωμϋνησ κϊρτασ απαιτεύται και για 
όςουσ όδη διαθϋτουν προπληρωμϋνη κϊρτα. 

Για την χρόςη προπληρωμϋνων καρτών Eurobank δεν 
απαιτεύται ϋκδοςη PIN. 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 
 
 

Η διαδικαςύα αποςτολόσ τησ προπληρωμϋνησ κϊρτασ Πειραιώσ 
Prepaid Visa εύναι η κϊτωθι:  

 Η κϊρτα αποςτϋλλεται ταχυδρομικώσ απενεργοποιημένη, 
ςτην διεύθυνςη που ο δικαιούχοσ δόλωςε κατϊ την αύτηςη 
ϋνταξόσ του ςτο πρόγραμμα ΚΕΑ και ςυνοδεύεται από 
επιςτολό με οδηγύεσ για την ενεργοπούηςό τησ. 

 Ο Προςωπικόσ Μυςτικόσ Αριθμόσ (PIN) τησ κϊρτασ 
αποςτϋλλεται ςτην ύδια διεύθυνςη, με ςυςτημένη 
αλληλογραφύα. 

ATTICA BANK Α.Σ.Ε. Οι δικαιούχοι τησ εν λόγω κϊρτασ θα την παραλαμβϊνουν από 
το Κατϊςτημα τησ τρϊπεζασ που τηρεύται ο λογαριαςμόσ του. 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 
 

Οι κϊρτεσ θα αποςταλούν ανενεργέσ ςτη διεύθυνςη 
επικοινωνύασ που ϋχει δηλωθεύ κατϊ την υποβολό τησ αύτηςησ 
από τον δικαιούχο με απλό ταχυδρομεύο ςυνοδευόμενη από τον 
15ψόφιο κωδικό (Smart PIN). 

Για την ενεργοποίηςη τησ κάρτασ οι κϊτοχοι πρϋπει να 
προςϋλθουν ςε οποιοδόποτε κατϊςτημα τησ Εθνικόσ Τρϊπεζασ 
επιθυμούν για την απόκτηςη των θϋςεων του PIN και την 
υπογραφό των όρων χρόςησ τησ.  

 


