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Στιςτελευταίες ημέρες του έτους συγκέντρωσε επιτηδευμένα πολλές πληρωμές σε μεγάλες μερίδες
πολιτών η κυβέρνηση. Πρόκειται για την προσπάθεια που γίνεται στο πλαίσιο του κυβερνητικού
σχεδιασμού να "ζεσταθούν" οι τσέπες μεγάλου αριθμού πολιτών προκειμένου να "ξεκολλήσει"
δημοσκοπικά η κυβέρνηση και να μπει με καλύτερες προοπτικές στην τελική ευθεία της
προεκλογικής περιόδου η οποία έχει ήδη ξεκινήσει για τα καλά.
Εκατομμύριαπολίτες θα δουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να πιστώνονται με διάφορα
ποσά και μάλιστα για ορισμένους οι εισπράξεις θα είναι πολλαπλές καθώς εμπίπτουν σε διάφορες
κατηγορίες δικαιούχων. Ας δούμε αναλυτικά τις πληρωμές που θα πραγματοποιήσει το δημόσιο
ξεκινώντας από σήμερα. Ειδικότερα:
- στις 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή σήμερα, αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των
ανέργων τα ποσά για το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας και το επίδομα μακροχρόνιων
ανέργων. Επίσης, από σήμερα θα ξεκινήσει και η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων ανέργων.
Υπολογίζεται ότι θα επιδοτηθούν συνολικά περισσότεροι από 100.000 πολίτες
- το διήμερο 13-14 Δεκεμβρίου αναμένεται να πιστωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των
εργαζόμενων με ειδικό μισθολόγιο στο δημόσιο με τα αναδρομικά για τις περικοπές που έγιναν
στις αποδοχές τους μετά το 2012 και κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές. Πρόκειται για ένστολους,
δικαστικούς, καηθηγητές ΑΕΙ και άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο που θα λάβουν
συνολικά ένα ποσό που ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ
- στις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το φετινό κοινωνικό μέρισμα σε περίπου 1,3 εκατ.
νοικοκυριά. Το μέρισμα κυμαίνεται από 200 έως 1.200 ευρώ και όσοι πληρούν τα σχετικά
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στον ιστότοπο
www.koinomikomerisma.gr. Για όσους είναι άνω των 70 ετών η αίτηση θα υποβληθεί αυτόματα.
- στις 19 Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
συνταξιούχων οι συντάξεις Ιανουαρίου ΟΓΑ και ΟΑΕΕ
- στις 21 Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων οι

συντάξεις των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, την ίδια ημερομηνία πρόκειται να
κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων οικογενειών μια ακόμη δόση του
επιδόματος παιδιού (Α21)
- έως το τέλος του έτους αναμένεται να κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
περυσινών δικαιούχων επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης πρόσθετο ποσό ύψους 15 εκατ. ευρώ
που εξασφαλίστηκε από το φετινό υπερπλεόνασμα.
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