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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Τεράστιας έκτασης διαπραγμάτευση με τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ
Την παράταση των συμβάσεων
του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους

του ΕΟΠΥΥ που έληξαν τον Ιούνιο
αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας καθώς βρίσκεται
σε εξέλιξη μια τεράστιας έκτασης
διαπραγμάτευση με κύριο κριτήριο

πρώτον την κάλυψη των αναγκών

των ασθενών και δεύτερον το
δημόσιο όφελος

Μιλώντας στη Βουλή ο αναπληρωτής

υπουργός Παύλος Πολάκης

διεμήνυσε ότι γίνεται
πραγματική διαπραγμάτευση και
πως οι ανάγκες θα καλυφθούν με
το καλύτερο δυνατό δημοσιονομικό

όφελος

750 εκατ ευρώ
προς χους προμηθευτές
έως τις 30 Αυγούστου

Με τροπολογία νομιμοποιούνται
οι δαπάνες που εκτελέστηκαν

μέχρι τον Ιούνιο του 2016 προκειμένου

να αποπληρωθούν οι πά
ροχοι ενώ σύμφωνα με τον αναπληρωτή

υπουργό η Αριστοτέλους
και ο ΕΟΠΥΥ ανταποκρίνονται
πλήρως στο χρονοδιάγραμμα της
πληρωμής των ληξιπρόθεσμων
χρεών και μέχρι 30 Αυγούστου θα
έχουν πέσει στην αγορά 570 εκατομμύρια

ευρώ προς τους προμηθευτές

από το υπουργείο Υγείας
και τα νοσοκομεία και 300 εκατομμύρια

ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ
προς τη φαρμακοβιομηχανία και
τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ

Πρόκειται για μια ένεση ρευστότητας

900 εκατομμυρίων ευρώ εξήγησε

ο Π Πολάκης και συνεχάρη
υπηρεσιακούς παράγοντες των νοσοκομείων

και του ΕΟΠΥΥ επειδή
όπως δήλωσε αυτά τα 900 εκατομμύρια

μέχρι το τέλος του χρόνου
θα έχουν γεννήσει άλλα 3-4 δισεκατομμύρια

Τέλος αναφέρθηκε στις παρατάσεις
των συμβάσεων των επικουρικών
αλλά και στις νέες προσλήψεις

προσωπικού για τη στελέχωση των
δημοσίων δομών υγείας που βρίσκονται

σε εξέλιξη με κριτήρια Α
ΣΕΠ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
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ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ:     ΆΤ/	, /
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ     ΝΕΟ KOlvÜMKO KOCHOC

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	V ^
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

» Τη βούληση της κυβέρνησης να ολοκληρώσει 

τη «μάχη» που έχει ξεκινήσει 

για τη δημιουργία ενός «νέου
κοινωνικού κράτους» υπογράμμισε
χθες ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση 

του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ), επισημαίνοντας 

ότι ζήτησε αυτή την ειδική 

συνεδρίαση, για να οργανώσει η
κυβέρνηση τα επόμενα βήματά στον
τομέα αυτόν. Ταυτόχρονα, εξήγγειλε τη
μερική αναπλήρωση του ΕΚΑΣ για ορισμένες 

κατηγορίες πολιτών και έστειλε 

μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις 

(κυρίως προς το ΔΝΤ), εκφράζοντας 

τις θέσεις της κυβέρνησης για τα
εργασιακά, ενόψει της δεύτερης αξιολόγησης 

το φθινόπωρο. «Όλα αυτά
(στον τομέα των εργασιακών) θα τα υπερασπιστούμε 

-πιστεύω- αποτελεσματικά 

στην διαπραγμάτευση» δεσμεύτηκε.

«Μπορεί να είμαστε ακόμη μακριά
από το μεγάλο μας στόχο: την ανασυγκρότηση 

του κοινωνικού κράτους. Ωστόσο, 

είναι εμφανές σε όλους και όλες,
σε όλη την Ελλάδα, ότι δίνουμε αυτήν τη
μάχη με όλες μας τις δυνάμεις. Με όσα
μέσα διαθέτουμε. Και πολλές φορές τα
μέσα που διαθέτουμε δεν είναι ισχυρά,
όμως δίνουμε αυτήν τη μάχη και τη δίνουμε 

με αυτοπεποίθηση» δήλωσε, υπογραμμίζοντας 

πως «στο τέλος αυτόν
τον μεγάλο πόλεμο θα τον κερδίσουμε».

Επισήμανε, δε, την ανάγκη να γίνουν
συγκρούσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα 

που εμποδίζουν την ανασυ-
γκρότησή του. «Με όραμα, με αυτοπεποίθηση 

για τις δυνατότητες που έχουμε, 

με θέληση για συγκρούσεις -γιατί 
χρειάζονται συγκρούσεις, μεγάλες

συγκρούσεις- πολλές φορές και με τα
αυτονόητα, με τη γραφειοκρατία, με
την ακαμψία, με τον φόβο απέναντι
στην ευθύνη (που κυριαρχεί στον δημόσιο 

τομέα), αλλά και με οργανωμένα
συμφέροντα». Μάλιστα, υπονόησε το
παράδειγμα του νοσοκομείου της Σαντορίνης, 

λέγοντας: «Πας ν' ανοίξεις ένα 

νοσοκομείο που είναι 5 χρόνια κλειστό 

και σε πολεμούν διότι δίπλα υπάρχει 
ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα

που θέλει να παίρνει τους ασθενείς. Αυτή 

είναι η εικόνα που αντιμετωπίζουμε».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αλέξης
Τσίπρας στη συμμετοχή των πολιτών
στην ανασυγκρότηση του κοινωνικού
κράτους: «Τη μάχη αυτή πρέπει να τη
δώσουμε μαζί με τον κόσμο, με τους
πολίτες, με τον λαό. Εννοώ, δηλαδή, και
με τη συμμετοχή τους. Το νέο κοινωνι-

Εξαγγελία μέτρων
για μερική αναπλήρωση
της περικοπής του ΕΚΑΣ
» 0 πρωθυπουργός εξήγγειλε, επίσης, μέτρα «που μπορούν να αμβλύνουν την
απώλεια του ΕΚΑΣ για χιλιάδες δικαιούχους», στους οποίους υπήρξε μείωση, υπογραμμίζοντας 

ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, με Βάση τις
δημοσιονομικές δυνατότητες, για να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις του μέτρου.

1)	Πλήρης απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη (δεν θα πληρώνουν καθόλου 

για τα φάρμακά τους).
2)	Απαλλαγή όσων έχουν απώλεια 30 ευρώ και άνω, από την παρακράτηση του

6% για την εισφορά υγείας.
3)	Ένταξη όσων έχουν απώλεια από 115 ευρώ και άνω, στο πρόγραμμα της

προπληρωμένης μηνιαίας κάρτας Αλληλεγγύης, που θα αντιστοιχεί σε αγορές ύψους 

περίπου στο 1/3 της απολεσθείσας παροχής.
4)	Διατήρηση της ισόποσης παροχής του ΕΚΑΣ στους χρόνια πάσχοντες με ποσοστό 

αναπηρίας πάνω από 80%.
5)	Ισόποση παροχή ΕΚΑΣ σε έναν από τους δύο συζύγους (αυτόν με το χαμηλότερο 

εισόδημα), σε περιπτώσεις όπου χάνεται και για τους δύο.
Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, οι παραπάνω παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν

άμεσα, από τον επόμενο μήνα. Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα πως, με την έναρξη 

καταβολής της Εθνικής Σύνταξης, θα αντισταθμιστούν οι απώλειες των επόμενων 

δύο ετών.

κό κράτος που οραματιζόμαστε δεν
μπορεί να χτιστεί από χα πάνω. Το νέο
κοινωνικό κράτος δεν μπορεί παρά να
είναι για τον λαό, με τον λαό και από
τον λαό. Με δομές ελέγχου του κοινωνικού 

κράτους, από τους πολίτες και με
δημόσια λογοδοσία των στελεχών του».
Επιπλέον, σημείωσε όι ι η προσπάθεια
θα γίνει «με τον κόσμο τιο πλευρό μας,
με την κριτική του, που είναι εύλογη
και πρέπει να είναι όχι απλά ανεκτή,
αλλά πρέπει να την απαιτούμε αυτή την
κριτική».

Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε, ακόμη, 

ότι ενώ στα χρόνα των Μνημονίων 
«οι άνεργοι και οι φτωχοί αυξήθηκαν 

ραγδαία εξαιτίας των Μνημονίων», 

αντιθέτως «οι κοινωνικές δαπάνες 

όλη αυτή την περίοδο μειώθηκαν 
ραγδαία, σε αντίθεση με άλλες χώρες 

της Ε.Ε. που αύξησαν τις κοινωνικές 

τους δαπάνες για να αντιμετωπίσουν 
τις επιπτώσεις της κρίσης», γιατί

«η Ελλάδα αποτέλεσε δυστυχώς το νεοφιλελεύθερο 

πειραματόζωο της Ευρώπης». 

Μάλιστα, σημείωσε ότι «το
παλιό πολιτικό σύστημα, που χρεοκόπησε 

τη χώρα, υπήρξε πολύ πρόθυμο
να αποδεχθεί το πείραμα της κοινωνικής 

λεηλασίας».
Τέλος, ο πρωθυπουργός παρουσίασε

τους 7 πυλώνες για την ανασυγκρότηση 
του κοινωνικού κράτους, υπενθυμίζοντας 

ότι ήδη η κυβέρνηση έχει κινηθεί 

«στον αντίποδα των επιλογών
που έκαναν οι κυβερνήσεις από το

2010 και μετά, πολλές φορές με πενιχρούς 

πόρους, ξύνοντας κυριολεκτικά
τον πάτο του βαρελιού» επιλέγοντας να
αυξήσει τον κοινωνικό προϋπολογισμό, 

κατά 823 εκατ. «Ευελπιστούμε, σύντομα, 

να είμαστε σε θέση, οι δαπάνες
αυτές να αυξηθούν κι άλλο, με την οικονομική 

ανάκαμψη και τη σαφή πολιτική 

βούλησή μας για την, κατά 
προτεραιότητα, 

χρηματοδότηση του νέου
κοινωνικού κράτους» συμπλήρωσε.

Ειδικότερα, οι 7 πυλώνες είναι:

1
Υγεία: Ιατρική κάλυψη των ανασφάλιστων. 

Δωρεάν φάρμακα
στους κατόχους βιβλιαρίου οικονομικής 

αδυναμίας. Εντός του 201 7 θα
λειτουργήσουν οι πρώτες μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ψηφιοποίηση 

και εξορθολογισμός παροχών. 

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας. 

Νέα πολιτική συμβάσεων του Ε-
ΟΠΥΎ με τους ιδιώτες γιατρούς.

2
Κοινωνική ασφάλιση: Προστασία
για άθροισμα συντάξεων κύριας
και επικουρικής έως 1.300 ευ-

ρώ/μήνα. Καθιέρωση της Εθνικής Σύνταξης. 

Δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση 

ακόμα και όσων μπήκαν αργά
στην αγορά εργασίας. Επανεκκίνηση
της καταβολής των εφάπαξ που είχαν
παγώσει από το 2013.

3 Αντιμετώπιση ins Ανθρωπιστική;
Kpions: Δωρεάν ρεύμα σε
2 1 2.000 πολίτες, δωρεάν νερό σε
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Δικαιούχοι δωρεάν ιατρό â
φαρμακευτικής περίθαλψης s\CJm

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Μεμονωμένο άτομο
Λ t\f CZ.4UU

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με ένα εξαρτώμενο μέλος

3.600 €

Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο
μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια
με δύο εξαρτώμενα μέλη

4.200 €

Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με τρία εξαρτώμενα μέλη

4.800 €

Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη

5.400 €

Οικογένεια με τέσσερα
εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα
μέλη

6.000 €

Οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με έξι εξαρτώμενα μέλη

6.600 €

Οικογένεια με έξι εξαρτώμενα
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με επτά εξαρτώμενα μέλη

7.200 €

Οικογένεια με επτά εξαρτώμενα
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με οκτώ εξαρτώμενα μέλη

7.800 €

Οικογένεια με οκτώ εξαρτώμενα
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με εννιά εξαρτώμενα μέλη

8.400 €

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι η
πρόσβαση τόσο σε ιατρική όσο και σε
νοσηλευτική περίθαλψη στις υπηρεσίες
του ΕΣΥ θα γίνεται με τη χρήση του
ΑΜΚΑ ή με την κάρτα υγειονομικής
περίθαλψης στην περίπτωση των
αλλοδαπών ενώ η πρόσβαση σε
φαρμακευτική περίθαλψη θα γίνεται
απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ποιοι ανασφάλιστοι
δικαιούνται δωρεάν
φάρμακα-περίθαλψη

ΔΙΑΛΕΚΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗ

πό την ερχόμενη Δευτέρα 1η
Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία
χορήγησης δωρεάν φαρμάκων
σε ανασφάλιστους δικαιούχους
κατά περίπτωση με την απευθείας

χρήση του ΑΜΚΑ σύμφωνα
με την εγκύκλιο που εστάλη χθες
σε όλους τους δήμους της χώρας
από την αναπληρώτρια υπουργό
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ

Φωτίου
Η εγκύκλιος με τίτλο Ρυθμίσεις

για τη διασφάλιση της πρόσβασης

των ανασφάλιστων στο
Δημόσιο Σύστημα Υγείας προβλέπει

ότι η πρόσβαση τόσο σε
ιατρική όσο και σε νοσηλευτική
περίθαλψη στις υπηρεσίες του
ΕΣΥ θα γίνεται με τη χρήση του
ΑΜΚΑ ή με την κάρτα υγειονομικής

περίθαλψης στην περίπτωση
των αλλοδαπών ενώ η πρόσβαση
σε φαρμακευτική περίθαλψη θα
γίνεται απευθείας σε ιδιωτικά
φαρμακεία ό,τι δηλαδή ισχύει
για τους ασφαλισμένους

Εξαιρέσεις
Από τη συμμετοχή στις δαπάνες

για τη φαρμακευτική αγωγή
εξαιρούνται

Α Ατομα και οικογένειες των
οποίων το πραγματικό εισόδημα

δεν υπερβαίνει ετησίως
τις 2.400 ευρώ για μεμονωμένο
άτομο τις 3.600 ευρώ για το ζευγάρι

ή για το μεμονωμένο άτομο
με ένα εξαρτώμενο μέλος ανήλικο

ή προστατευόμενο τέκνο
προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ
για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο
μέλος ανήλικο ή προστατευόμενο
τέκνο της οικογένειας πίνακας

Β Ατομα με αναπηρία κάτω
του 67 ή άτομα που ανήκουν

στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων

όπως αποτυπώνονται
στην υπουργική απόφαση Φ
11321/οικ 31102/1870/31.10.2013
Β 2906 και των οποίων το

πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει

ετησίως το ποσό των
6.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο

προσαυξανόμενο κατά 1.200
ευρώ για τον/τη σύζυγο και για
κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας

ανήλικο ή προστατευόμενο
τέκνο με την προσκόμιση

της γνωμάτευσης από Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας ή ιατρικής

βεβαίωσης από Δημόσια
Δομή με την οποία πιστοποιείται
η χρονιότητα της πάθησηςy Ατομα που στις 4/4/2016 εί
L χαν βιβλιάριο ανασφάλιστου
σε ισχύ περιλαμβάνονται όσοι
είχαν καταθέσει αίτηση για έκδοση

ή θεώρηση μέχρι 4/4 εφόσον

το πραγματικό εισόδημά τους
δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό
των 6.000 ευρώ για μεμονωμένο

άτομο προσαυξανόμενο κατά
1 200 ευρώ για τον/τη σύζυγο και
για κάθε εξαρτώμενο μέλος της

οικογένειας ανήλικο ή προστατευόμενο

τέκνο
Στις περιπτώσεις των ατόμων

με ποσοστό αναπηρίας άνω του
67 ανηλίκων έως 18 ετών που
φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων

Κοινωνικής Πρόνοιας
ή άλλα ιδρύματα ατόμων που
φιλοξενούνται σε θεραπευτικές
δομές φυλακισμένων δικαιούχων

διεθνούς προστασίας κ.ά
εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη διάταξη

σύμφωνα με την οποία δεν
λαμβάνεται υπόψη κανένα εισοδηματικό/περιουσιακό

κριτήριο
Οι υπηρεσίες των δήμων επι¬

φορτίζονται με την εξέταση των
αιτήσεων των ανασφάλιστων
ατόμων συμπεριλαμβανομένων
και των οφειλετών στα ασφαλιστικά

ταμεία ανεξάρτητα από
την ιθαγένειά τους για την έκδοση

απόφασης παροχής δωρεάν
φαρμακευτικής περίθαλψης χωρίς

την καταβολή ποσοστού συμμετοχής

Βασική προϋπόθεση για
τη χορήγηση απόφασης δωρεάν
φαρμακευτικής περίθαλψης είναι

η υποβολή φορολογικής δήλωσης

του τελευταίου έτους η
οποία ελέγχεται από τη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται
μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ της
ΗΔΙΚΑ Α.Ε με την καταχώριση
στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού

Μητρώου Ανασφαλίστων
του ΑΜΚΑ κάθε μέλους οικογένειας

για το οποίο έχει κατατεθεί
αίτηση

Ο έλεγχος αφορά την υπαγωγή

ή όχι των αιτούντων στις
αναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων

και τη διαπίστωση της
ασφαλιστικής ή μη ικανότητας
του αιτούντος ή/και των μελών
οικογένειας Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι δεν διατίθεται

ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
ακολουθεί έλεγχος οικογενειακού
εισοδήματος και περιουσίας για
την υπαγωγή ή όχι στα οικονομικά

κριτήρια του αρ 6 παρ 2Β έως
7 της Κ.Υ.Α αριθ Α3(γ ΓΠ/οικ
25132/4.4.2016

Ενστάσεις
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα

του οικονομικού ελέγχου
είναι αρνητικό ο αιτών έχει τη
δυνατότητα να καταθέσει ένσταση

εντός 15 ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της
απόφασης προσκομίζοντας το
κατά περίπτωση απαιτούμενο
δικαιολογητικό που θεμελιώνει
τον λόγο της ένστασης

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι
των δήμων πρέπει να εκτυπώνουν

το αποτέλεσμα του ελέγχου
της ασφαλιστικής ικανότητας και
του εισοδήματος των αιτούντων
προκειμένου αυτό να είναι διαθέσιμο

για την έκδοση της απόφασης
και για την τήρηση αρχείου

Οι αποφάσεις θα εκδίδονται από
την υπηρεσία θα κοινοποιούνται

εγγράφως στον αιτούντα
και στην περίπτωση θετικής
απόφασης θα καταχωρίζονται
στην ηλεκτρονική εφαρμογή



4. ΠΑΡΟΧΕΣ 50 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 200

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .28/07/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .28/07/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 4

Μικρό αντίδωρο για το ΕΚΑΣ
Μέτρα ενίσχυσης κόστους 50 εκατ ενώ οι περικοπές ανήλθαν συνολικά στα 200 εκατ

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Σε κάτι λιγότερο από 50 εκατ
ευρώ εκτιμάται για το τρέχον
έτος το κόστος των αντισταθμιστικών

μέτρων που εξήγγειλε
χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσιπρας για τις 158.000 χαμη
λοσυνταξιούχων που από τον
περασμένο Ιούνιο έχασαν το
σύνολο ή μέρος του ΕΚΑΣ όταν
για το ίδιο διάστημα οι περικοπές
ανέρχονται σε τουλάχιστον 200
εκατ ευρώ Μάλιστα σύμφωνα
με τον ίδιο τον κ Τσίπρα η
χρηματοδότηση της δέσμης των
5 παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν

έχει εξασφαλιστεί μόνο
για το 2016 Ευελπιστούμε ότι
το ίδιο θα καταφέρουμε και για
τα επόμενα δύο έτη ανέφερε
ο πρωθυπουργός Αλλωστε ακόμη

κι αν βρεθούν τα απαιτούμενα

χρήματα η εφαρμογή των
συγκεκριμένων μέτρων έχει
ημερομηνία λήξης το τέλος του
2018 Υπάρχουν πολίτες που
έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και
θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε

δηλώνει χαρακτηριστικά
στην Κ υψηλόβαθμο κυ

Η χρηματοδότηση
για την ενίσχυση των
158.000 χαμηλοσνντα
ξιούχων έχει διασφαλιστεί

μόνο για το 2016

βερνητικό στέλεχος ξεκαθαρίζοντας
ότι για φέτος τα χρήματα

έχουν εξασφαλιστεί από το υπ
Οικονομικών ενώ τα επόμενα
βήματα θα καθοριστούν όταν
ξεκαθαρίσει η εικόνα για το
πρωτογενές αποτέλεσμα του
2016 Ειδικοί της κοινωνικής
ασφάλισης εκτιμούν ότι το κόστος

για το 2017 ανέρχεται σε
επιπλέον 120 εκατ ευρώ

Η πεντάδα των παρεμβάσεων
στην οποία κατέληξε η κυβέρνηση

μετά την έντονη κοινωνική
αλλά και πολιτική αναταραχή

που προκάλεσε n περικοπή
του ΕΚΑΣ στο 30 των δικαιούχων

προβλέπει

0 κυβερνητικός σχεδιασμός για την κοινωνική πολιτική
ΥΓΕΙΑ

Εντός του 2017 θα λειτουργήσουν οι πρώτες
μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ριζική αναδιοργάνωση του Ε0ΠΥΥ Ψηφιοποίηση
και εξορθολογισμός παροχών

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας με σαφέστερους

όρους αποζημίωσης για τους πολίτες
ασφαλισμένους και για τους παρόχους υγείας

4 Νέα πολιτική συμβάσεων του Ε0ΠΥΥ
με τους ιδιώτες γιατρούς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Συνολικά μέχρι και τον Ιούνιο του 2017
θα δοθούν €1,6 δια σε δικαιούχους εφάπαξ
και νέων συντάξεων

2 Εξ αυτών €612 εκατ θα δοθούν στο Ταμείο
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και €398 εκατ
στα υπόλοιπα ταμείο πρόνοιας για την απονομή
εφάπαξ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Εναρξη το 2017 χορήγησης του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους πολίτες
που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας

2 250 Κέντρα Κοινότητας θα δημιουργηθούν σε όλη
τη χώρα ώστε να μπορούν να απευθύνονται σε
αυτά οι πολίτες για πληροφόρηση και στήριξη

Επέκταση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα
που θα καλύπτει 30.000 μαθητές σε 270
Δημοτικά Σχολεία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 Επιδίωξη στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς
το φθινόπωρο να επανέλθουν οι Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας να μην απελευθερωθούν

οι μαζικές απολύσεις να μη θεσπιστεί
το δικαίωμα των εργοδοτών σε ανταπεργία
lock-out

2 Πρόταση της κυβέρνησης να κατοχυρωθούν
συνταγματικά οι συλλογικές διαπραγματεύσεις
ως το μοναδικό μέσον για τον προσδιορισμό
του μισθού

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ί Επανασχεδιάστηκαν τα προγράμματα για τους
ανέργους ώστε να μην πηγαίνει το μεγαλύτερο
μέρος των χρημάτων στα ιδιωτικά ΚΕΚ αντί
για τους ίδιους τους ανέργους

2 Επανασχεδιάστηκαν τα Κοινωφελή Προγράμματα
των Δήμων Πλέον η διάρκειά τους είναι 8 μήνες
αντί για 5 με αποτέλεσμα στο τέλος του χρόνου
εργασίας τους να δικαιούνται και επίδομα
ανεργίας

3 Τα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης
αφορούν 165.000 ανέργους

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1 Συγκροτείται φορέας ακινήτων που
θα προσφέρει σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
κρατικά διαμερίσματα για να στεγαστούν

2 Ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών των άτοκων
στεγαστικών δανείων δικαιούχων του ΟΑΕΔ
προερχόμενων από τον τέως Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας Αφορά 100.000 δανειολήπτες

3 Εχουν δοθεί 1.433 οριστικά παραχωρητήρια
σε οικισμούς του 0EK σε όλη την Ελλάδα ενώ
κοστολογήθηκαν και οι κατοικίες του Ολυμπιακού

Χωριού αίτημα χρόνων και των ίδιων
των κατοίκων

ΠΑΙΔΕΙΑ

1 Ιδρύονται νέα Ειδικά Σχολεία και νέα Τμήματα

Ενταξης ώστε να παρέχεται η δυνατότητα
φοίτησης και ένταξης των μαθητών
με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον
σε όλες τις περιοχές της χώρας

Διευρύνεται το πλαίσιο εκπαιδευτικής και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών των
σχολείων γενικής εκπαίδευσης και ενισχύονται
οι υπάρχουσες δομές με Ειδικό Εκπαιδευτικό
Προσωπικό Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί
Τον Σεπτέμβριο ξεκινάει η ένταξη των
προσφυγόπουλων στο δημόσιο σχολικό
σύστημο

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών
θα προσληφθούν εντός του καλοκαιριού περίπου
800 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

ΜΕΤΡΑ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣ

1 Πλήρης απαλλαγή από τη φαρμακευτική
δαπάνη για όσους δικαιούχους υπέστησαν
μείωση

2 Απαλλαγή από την παρακράτηση του 6 για
την εισφορά υγείας για όσους δικαιούχους ΕΚΑΣ
έχουν απώλεια από €30 και άνω

2 Ενταξη των δικαιούχων ΕΚΑΣ που έχουν
απώλεια €115 και άνω οτο πρόγραμμα της
προπληρωμένης μηνιαίας κάρτας αλληλεγγύης
που θα αντιστοιχεί σε αγορές περίπου στο ύψος
του 1/3 της απολεσθείσας παροχής

4 Διατήρηση του ΕΚΑΣ στους χρόνια πάσχοντες
με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80

5 Διατήρηση κατ εξαίρεση του ΕΚΑΣ σε έναν
από τους δύο συζύγους αυτόν με το χαμηλότερο

εισόδημα σε περιπτώσεις όπου χάνεται και
για τους δύο

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

1 Πλήρη απαλλαγή από τη
συμμετοχή στην αγορά φαρμάκων

για όλους όσοι έχασαν το
ΕΚΑΣ ή υπέστησαν μείωση Αλλωστε

σύμφωνα με τροπολογία
που είχε ψηφιστεί τον Ιούνιο
οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι
θα διατηρούσαν μέχρι και
31/12/2019 όταν δηλαδή και θα
έχει οριστικά καταργηθεί το
ΕΚΑΣ τη μειωμένη συμμετοχή
10 στα φάρμακα Πλέον θα
έχουν δωρεάν πρόσβαση στα
συνταγογραφημένα φάρμακα
έναντι 25 που πληρώνουν οι
υπόλοιποι συνταξιούχοι

2 Οσοι χάνουν πάνω από 30
ευρώ από το ΕΚΑΣ απαλλάσσον¬

ται απο την εισφορά υπερ υγείας
6 η οποία επιβάλλεται στη σύνταξη

τους από το περασμένο καλοκαίρι

προηγουμένως ήταν 4
Το μέτρο δεν αφορά όσους χάνουν
την κλίμακα ΕΚΑΣ των 30 ευρώ
η οποία καταργήθηκε εντελώς

3 Οσοι χάνουν από 115ευρώ
και άνω εντάσσονται κατ εξαίρεση

στο πρόγραμμα της προπληρωμένης

μηνιαίας κάρτας
αλληλεγγύης που θα αντιστοιχεί
σε αγορές ύψους περίπου στο
1/3 της απολεσθείσας παροχής
Δηλαδή όσοι χάνουν τα 1 1 5 ευρώ
θα δικαιούνται κάρτα για αγορές
τροφίμων 38 ευρώ μηνιαίως
ενώ όσοι έχασαν τα 230 ευρώ

θα παίρνουν κάρτα 76 ευρώ
4 Διατηρούν ισόποση παροχή

με το ΕΚΑΣ που χάνουν οι χρόνια
πάσχοντες με ποσοστό αναπηρίας

πάνω από 80 Οσοι
δηλαδή έχουν αναπηρία άνω
του 80 Θα συνεχίσουν να παίρνουν

τα χρήματα που χάνουν
από το ΕΚΑΣ ως έξτρα παροχή

5 Διατηρεί κατ εξαίρεση την
ισόποση παροχή ΕΚΑΣ ένας
από τους δύο συζύγους αυτός
με το χαμηλότερο εισόδημα
στις περιπτώσεις εκείνες για
τις οποίες το επίδομα χάνεται
και για τους δύο συζύγους συνήθως

λόγω του νέου πλαφόν
για το οικογενειακό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα εξήγγειλε
ο κ Τσίπρας n εφαρμογή των
μέτρων θα ξεκινήσει από τον
επόμενο μήνα Καθώς στο υπ
Εργασίας δεν προλαβαίνουν να
περάσουν τις νέες προβλέψεις

στις συντάξεις Αυγούστου που
καταβάλλονται στο τέλος Ιουλίου

αυτές θα εφαρμοστούν
από τις συντάξεις Σεπτεμβρίου
που θα καταβληθούν στο τέλος
Αυγούστου Βάσει του σχεδιασμού

μάλιστα θα συμψηφιστούν
και με τα αναδρομικά

που πρέπει να επιστρέψουν οι
συνταξιούχοι για το ΕΚΑΣ του
Ιουνίου που έλαβαν χωρίς περικοπές

στα τέλη Μαΐου
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