
 

 

 

ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ  
          26/4/2017 

 

 

Η  δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ επηδόκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζα γίλεη 

ζύκθσλα κε απηό πνπ  νξίδεη ε ΚΥΑ. Σύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ όηαλ ην θαηαβαιιόκελν πνζό είλαη ίζν 

κε ή ππεξβαίλεη ηα 100 επξώ αλά κήλα, πνζνζηό 50% δαπαλάηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ρξήζεο 

πξνπιεξσκέλεο ηξαπεδηθήο θάξηαο ηνπ δηθαηνύρνπ. Γηα ην ππόινηπν 50% ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

αλάιεςεο κεηξεηώλ κέζσ ηεο ηξάπεδαο όπνπ ν δηθαηνύρνο δηαηεξεί ινγαξηαζκό. 

Η δηαδηθαζία έθδνζεο θαη παξαιαβήο ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ζα γίλεη αλάινγα κε ηελ ηξάπεδα 

πνπ ν αηηώλ έρεη επηιέμεη, ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. 

 

 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ 

Α.Ε. 

 

 

 

Η θάξηα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο απελεξγνπνηεκέλε, 

ζηελ δηεύζπλζε πνπ ν δηθαηνύρνο δήισζε θαηά ηελ αίηεζε 

έληαμήο ηνπ ζην πξόγξακκα ΚΕΑ θαη ζπλνδεύεηαη από 

επηζηνιή κε νδεγίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο. 

Ο Πξνζσπηθόο Μπζηηθόο Αξηζκόο (PIN) ηεο θάξηαο 

απνζηέιιεηαη ζηελ ίδηα δηεύζπλζε, κε ζπζηεκέλε 

αιιεινγξαθία. 

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. 

 

 

Η θάξηα απνζηέιιεηαη απελεξγνπνηεκέλε ζηε δηεύζπλζε 

επηθνηλσλίαο πνπ έρεη δεισζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο από ηνλ δηθαηνύρν,  κε απιό ηαρπδξνκείν, 

ζπλνδεπόκελε  από ηνλ 15ςήθην θσδηθό (Smart PIN). 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θάξηαο o θάηνρνο πξέπεη λα 

πξνζέιζεη ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο 

επηζπκεί γηα ηελ απόθηεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ PIN θαη ηελ 

ππνγξαθή ησλ όξσλ ρξήζεο ηεο θάξηαο. 

ALPHA BANK 

 

Η θάξηα (Alpha Bank Prepaid MasterCard Επηδνκάησλ) 

απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο απελεξγνπνηεκέλε ζηελ 

δηεύζπλζε πνπ έρεη δειώζεη ν δηθαηνύρνο θαηά ηελ αίηεζή 

ηνπ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην ΚΕΑ.  

Ο Πξνζσπηθόο Μπζηηθόο Αξηζκόο (PIN) ηεο θάξηαο 

απνζηέιιεηαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν, ζηελ σο άλσ 

δηεύζπλζε.  

Η θάξηα θάξηα δύλαηαη λα ελεξγνπνηεζεί κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο Alpha Web Banking ή ηειεθσληθά, κε θιήζε ηνπ 

δηθαηνύρνπ-Πειάηε ζηελ Εμππεξέηεζε Πειαηώλ ηεο 

Τξαπέδεο (210- 3260000), θαη θαηόπηλ επηηπρνύο 

νινθιεξώζεσο ηεο δηαδηθαζίαο ηαπηνπνηήζεσο ηνπ. 



ΣΡΑΠΕΖΑ 

EUROBANK 

ERGASIAS A.E.  

 

Οη πειάηεο ηεο Eurobank – δηθαηνύρνη  ΚΕΑ δύλαηαη λα 

παξαιάβνπλ άκεζα  ηελ πξνπιεξσκέλε ηνπο θάξηα από 

νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα Eurobank θαη Νένπ Ταρπδξνκηθνύ 

Τακηεπηεξίνπ.  

Η έθδνζε θαη παξαιαβή λέαο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο 

απαηηείηαη θαη γηα όζνπο ήδε δηαζέηνπλ πξνπιεξσκέλε 

θάξηα. Γηα ηελ ρξήζε πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ Eurobank δελ 

απαηηείηαη έθδνζε PIN. 

ATTICA BANK 

Ανώνυμη Σραπεζική 

Εταιρεία 

 

Οη πειάηεο ηεο ATTICA BANK, δηθαηνύρνη ΚΕΑ, κπνξνύλ 

λα παξαιάβνπλ ηελ  πξνπιεξσκέλε θάξηα ηνπο θαζώο θαη ην 

PIN ηνπο, από ην θαηάζηεκα ηήξεζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπο, 

κεηά ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

H ελεξγνπνίεζε ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ Attica Prepaid 

Card VISA, ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ θαηόρνπ ζην ηειεθσληθό θέληξν  

ελεξγνπνίεζεο θαξηώλ 210-3397246. 

Επίζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα, εθόζνλ ην επηζπκεί ν 

θάηνρνο, ε επηθνηλσλία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θάξηαο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη από θιήζε ηνπ θαηόρνπ κέζσ ηνπ 

εθάζηνηε Καηαζηήκαηνο. 

 


