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 Σε «θνύξεκα» ησλ θνηλσληθώλ παξνρώλ γηα όζνπο έρνπλ πςειά εηζνδήκαηα ζα πξνρσξήζεη ε θπβέξλεζε 
κε ηελ εθαξκνγή ζεηξάο κέηξσλ πνπ «θξύβνληαη» πίζσ από ηνπο αξηζκνύο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ 

πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο.  

 
Τα κέηξα ζηα νπνία έρεη θαηαιήμεη ην νηθνλνκηθό επηηειείν πξνβιέπνπλ ζηνρεπκέλεο πεξηθνπέο ζηα 

επηδόκαηα αζζελείαο, ζηα θάξκαθα, ζηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ζηα λνζνθνκεία θαη ηαπηόρξνλα απμήζεηο 
ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηνλ ΟΓΑ, ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ζην ηακείν επηζηεκόλσλ.  

 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη ν δξαζηηθόο πεξηνξηζκόο ησλ επηδνηήζεσλ ελνηθίνπ, ησλ επηηνθίσλ ησλ ζηεγαζηηθώλ 
δαλείσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ πνπ θαηαβάιινπλ ν ΟΔΚ θαη ε Δξγαηηθή Δζηία πνπ 

πξόθεηηαη λα ζπγρσλεπζνύλ.  
 

Πξόθεηηαη γηα ηε δεύηεξε θάζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε άκεζεο παξεκβάζεηο ζηηο θνηλσληθέο 
δαπάλεο- δειαδή ζηα έμνδα γηα ηελ αζθάιηζε, ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ πγεία πνπ πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ 

εθέηνο ζηα 56 δηζ. επξώ. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ε θπβέξλεζε ζηελ ηξόηθα νη θνηλσληθέο 

δαπάλεο είλαη δηπιάζηεο από ην θνλδύιη ησλ 27 δηζ. επξώ γηα κηζζνύο θαη ζπληάμεηο ζην Γεκόζην. Καζώο νη 
δεκόζηνη ππάιιεινη πιήξσζαλ πέξπζη ην... κάξκαξν, κε ηελ πεξηθνπή ησλ κέζσλ απνδνρώλ ηνπο θαηά 15%, 

ππνρξεσηηθά, ην βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο πέθηεη εθέηνο ζε όιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ.  
 

Από ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζαλ ηα δύν ππνπξγεία Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη απνηέιεζαλ ηνλ θνξκό ησλ παξεκβάζεσλ ζην κεζνπξόζεζκν 
πξόγξακκα ζηαζεξόηεηαο ηεο ηξηεηίαο 2012-2015, ην βάξνο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ πέθηεη ζηνπο 

ππνπξγνύο θ. Α. Λοβέπδο θαη θπξία Λούκα Καηζέλη.  
 

Μάιηζηα ην έξγν ηεο ππνπξγνύ Δξγαζίαο ζα γίλεηαη δπζθνιόηεξν όζν νη θνηλσληθνί πόξνη, δειαδή ηα έζνδα 

ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο, πηέδνληαη από ηελ ύθεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε κείσζε ηεο απαζρόιεζεο. Οη 



ηειεπηαίεο επίζεκεο πξνβιέςεηο πνπ αλαθνηλώζεθαλ από ην ΚΔΠΔ δείρλνπλ όηη θαη εθέηνο ην ΑΔΠ ζα 

ζπξξηθλσζεί ζε πνζνζηό πάλσ από 4%, κεηά ηελ πηώζε θαηά 4,5% ην 2010. Αληίζηνηρα νη πηέζεηο θαη νη 

δαπάλεο πγείαο απμάλνληαη θαζώο ε αλεξγία θαη ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ απμάλεη ηνλ αξηζκό 
αζθαιηζκέλσλ πνπ επηιέγνπλ ή επηζηξέθνπλ ζην Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο γηα λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα 

πγείαο.  
 

«Τν Βήκα» παξνπζηάδεη νιόθιεξν ην ζρέδην κε ηα κέηξα θαη ηηο πξόζζεηεο παξεκβάζεηο ζηελ Υγεία, ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ζηνπο νξγαληζκνύο (ΟΑΔΓ, ΟΔΚ, Δξγαηηθή Δζηία) από ηνπο νπνίνπο αζθείηαη ε 
θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζην ζύζηεκα αζθάιηζεο θαη παξνρώλ πνπ 

θαηαβάιινληαη κέζσ ηνπ ΟΓΑ.  
 

Οη πεξηθνπέο έρνπλ ήδε πξνϋπνινγηζζεί, ζε βάζνο ηξηεηίαο, θαη ζηνρεύνπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε:  

 
* 2,5 δηζ. επξώ ζηηο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ * 1,5 δηζ. επξώ ζηηο δαπάλεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο * 1,2 δηζ. επξώ ζηηο δαπάλεο πγείαο.  
Από ποιοςρ κόβονηαι παποσέρ  

Η εθαξκνγή ησλ δύζθνισλ κέηξσλ μεθίλεζε ήδε κε ηελ θαζηέξσζε πην απζηεξώλ εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίσλ 
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΔΚΑΣ πνπ νδήγεζαλ ζηελ πεξηθνπή ηνπ επηδόκαηνο γηα όζνπο έρνπλ εθηόο από ηε 

βαζηθή ζύληαμε άιια εηζνδήκαηα (π.ρ. από ελνίθηα) θαη ζα ζπλερηζζνύλ κε ηνλ πεξηνξηζκό ησλ επηδνηήζεσλ 

ελνηθίσλ, ηόθσλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ, πξνγξακκάησλ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ πνπ θαηαβάιινληαη από ηνλ 
ΟΔΚ θαη ηελ Δξγαηηθή Δζηία. Τα επηδόκαηα απηά ζα θνπνύλ γηα έλαλ ζηνπο ηξεηο δηθαηνύρνπο!  

 
Απζηεξέο είλαη νη παξεκβάζεηο ζην θνκκάηη ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο όπνπ ηίζεληαη ζαθείο 

ζηόρνη θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα πεξηνξηζκό ηεο δαπάλεο ησλ θαξκάθσλ κε ηελ επέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο ζε όια Τακεία, ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πνζνζηώλ θέξδνπο θαξκαθείσλ θαη 
θαξκαθαπνζεθώλ. Καηά ηηο πιεξνθνξίεο, εθόζνλ ηα κέηξα απηά δελ απνδώζνπλ ηα αλακελόκελα, ηόηε ζα 

εμεηαζζεί αθόκε θαη ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην θόζηνο αγνξάο ησλ 
θαξκάθσλ.  

 
Γξαζηηθέο πεξηθνπέο ζα ππάξμνπλ ζηα πνιπηεθληθά επηδόκαηα κε ηελ θαζηέξσζε εηζνδεκαηηθώλ θξηηεξίσλ. 

Αθόκε όκσο δελ έρεη πξνζδηνξηζζεί ην εηζνδεκαηηθό όξην πάλσ από ην νπνίν ζα θνπνύλ νξηζηηθά ηα 

θνηλσληθά επηδόκαηα.  
Επγόζημο και αςξήζειρ αζθαλιζηικών ειζθοπών  

Γ ηα λα αληηκεησπηζζεί ε πηεζηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Τακείσλ ην πξόγξακκα πξνβιέπεη παξεκβάζεηο 
γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εζόδσλ. Πέξαλ ηεο αύμεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζε ΟΓΑ, ΟΑΔΔ θαη ηακείν 

επηζηεκόλσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην ζρέδην, πξνβιέπεηαη ε θαζηέξσζε ηνπ «εξγόζεκνπ», δειαδή ηνπ 

ελζήκνπ πνπ ζα πξέπεη λα πξνκεζεύνληαη όινη όζνη απαζρνινύλ έζησ θαη γηα κία εκέξα νηθηαθέο βνεζνύο, 
εξγάηεο γεο ή εξγάηεο γηα επηζθεπέο ζηα ζπίηηα ηνπο. Από απηή ηελ παξέκβαζε ην ππνπξγείν Δξγαζίαο 

πξνβιέπεη λα εηζπξάμεη σο ην 2015 919 εθαη. επξώ θαη επίζεο λα εηζπξάμεη 413 εθαη. επξώ από ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, θάηη πνπ δελ πέηπρε κέρξη ζήκεξα.  

 


