
7

OIKONOMIAΣτήριξη στη μεσαία τάξη

 Realmoney www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2018

Σ
την ενίσχυση περισσότερων από 150.000 οικογενειών 
µε έως 175 ευρώ τον µήνα, οι οποίες ανήκαν πριν από 
την κρίση στη µεσαία εισοδηµατικά τάξη και σήµερα 

έχουν µη εξυπηρετούµενα στεγαστικά δάνεια, προσανατολί-
ζονται κυβέρνηση και δανειστές µέσω της καταβολής του επι-
δόµατος ενοικίου στέγασης. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορί-
ες της Realnews, οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει πλήθος σε-
ναρίων και εναλλακτικών προτάσεων για το ποια θα µπορού-
σαν να είναι τα εισοδηµατικά κριτήρια καταβολής του επιδό-
µατος. Οι δανειστές, κυρίως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, 
επέµεναν µέχρι και τις τελευταίες εβδοµάδες ότι το επίδοµα 
θα έπρεπε να το λάβουν µόνο 250.000 δικαιούχοι, οι οποίοι 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ακολουθώντας την πρό-
ταση της Παγκόσµιας Τράπεζας. Η υπουργός Εργασίας Εφη 
Αχτσιόγλου και η αρµόδια αναπληρώτρια υπουργός Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου υπο-
στηρίζουν ότι τα 600 εκατ. ευρώ θα 

πρέπει να διοχετευτούν µε την κα-
ταβολή περίπου 1.000-1.100 ευ-

ρώ τον χρόνο σε 600.000 οικο-
γένειες, εκ των οποίων 450.000 
διαµένουν σε µισθωµένη κα-
τοικία και 150.000 επιβαρύ-
νονται µε το κόστος στεγαστι-
κού δανείου πρώτης κατοικί-

ας. Το ∆ΝΤ βλέπει θε-

τικά την πρόταση αυτή, καθώς εξυπηρετεί µια 
από τις πάγιες θέσεις του, που δεν είναι άλλη 
από τη µείωση του «βουνού» των «κόκκινων» 
στεγαστικών δανείων, τα οποία προσεγγίζουν 
τα 27 δισ. ευρώ.   

Η αρχική πρόταση του υπουργείου Εργασί-
ας για καταβολή επιδόµατος στέγασης 50 ευ-
ρώ για ατοµικό νοικοκυριό µπορεί να φτάσει 
και τα 80 ευρώ µε µείωση των 600.000 δικαι-
ούχων, δίνοντας έµφαση στις οικογένειες και 
αύξηση του επιδόµατος αναλογικά µε τον αριθ-
µό των προστατευόµενων τέκνων. Για παρά-
δειγµα µια τετραµελής οικογένεια µε µεσαίο 
εισόδηµα και στεγαστικό δάνειο θα µπορούσε 
να ενισχυθεί ακόµη και µε 175 ευρώ τον µήνα.  

Το τελικό κείµενο της συµφωνίας θα οριστι-
κοποιηθεί κατά την επίσκεψη των δανειστών, 
ώστε να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργει-
ες και από την 1η Ιανουαρίου 2019 να ξεκι-
νήσει η καταβολή του. Το επίδοµα ανήκει στο 
πακέτο των αντίµετρων της συµφωνίας µετα-
ξύ κυβέρνησης και δανειστών, υπό τον όρο 
επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσµατος 3,5%, 
και αναµένεται να χορηγηθεί στο 50% των νοι-
κοκυριών που µένουν σε ενοίκιο ή έχουν στε-
γαστικό δάνειο. 

Κριτήρια
Η βασική πρόταση της ηγεσίας του υπουργεί-
ου Εργασίας περιλαµβάνει τη διοχέτευση 600 
εκατ. ευρώ µε την καταβολή επιδόµατος περί-
που 1.000 -1.100 ευρώ τον χρόνο σε 600.000 
νοικοκυριά, εκ των οποίων 450.000 διαµένουν 
σε µισθωµένη κατοικία και 150.000 επιβαρύνο-
νται µε το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δα-
νείου πρώτης κατοικίας. Σύµφωνα µε την πρό-
ταση, το µέγιστο εισόδηµα για ένα άτοµο δια-
µορφώνεται στα 9.600 ευρώ τον χρόνο (4πλά-
σιο από το εισόδηµα που προβλέπεται για την 
καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλλη-
λεγγύης) και για µια τετραµελή οικογένεια σε 
19.200 ευρώ. Ετσι ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά µε 
εισόδηµα έως και 14.400 ευρώ θα δικαιούται να 
λαµβάνει επιδότηση ενοικίου 75 ευρώ τον µή-
να, ενώ ζευγάρι µε ένα παιδί και µε εισόδηµα 
έως 16.800 ευρώ θα παίρνει ως ενίσχυση 87,5 
ευρώ µηνιαίως. Τετραµελής οικογένεια που δη-
λώνει εισόδηµα έως 19.200 ευρώ θα δικαιούται 
επιδότηση ύψους 100 ευρώ τον µήνα. 

Επίσης, ατοµικό νοικοκυριό που δηλώνει ει-
σόδηµα έως 9.600 ευρώ ετησίως δικαιούται να 
λάβει ως ενίσχυση για το ενοίκιο του σπιτιού του 
50 ευρώ τον µήνα. Με αυτό τον τρόπο θα λά-
βουν την ενίσχυση των περίπου 80 ευρώ τον 
µήνα και µικροµεσαίες οικογένειες που θα θι-
γούν από τις αλλαγές στο αφορολόγητο. Πρό-
κειται για ένα δίκτυ προστασίας απέναντι σε δα-
νειολήπτες που κινδυνεύουν λόγω κρίσης να γί-
νουν «κόκκινοι».   

Αλλαγές
Σε αυτό το αρχικό σενάριο µπορούν να γίνουν 
τροποποιήσεις µε µείωση του συνολικού αριθ-
µού των δικαιούχων, µε ταυτόχρονη όµως κα-
ταβολή υψηλότερου ποσού επιδόµατος στέ-

γασης τον µήνα έως και 80 ευρώ. Το ετήσιο 
εισόδηµα µπορεί να πέσει στο τριπλάσιο του 
ΚΕΑ για ατοµικό νοικοκυριό και να αυξάνεται 
για οικογένειες που ανήκουν στη µεσαία τάξη 
και έχουν µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Για µια 
τετραµελή οικογένεια µπορεί να φτάνει και τα 
175 ευρώ τον µήνα.   

Το υπουργείο Εργασίας θα υποστηρίξει για 
άλλη µια φορά ότι µε την υιοθέτηση πολύ χα-
µηλών εισοδηµατικών κριτηρίων ανακυκλώνε-
ται η φτώχεια και δεν παρέχονται κίνητρα απα-
σχόλησης στους δικαιούχους των επιδοµάτων, 
καθώς οι συγκεκριµένες κατηγορίες του πλη-
θυσµού κάθε µήνα συγκεντρώνουν ένα ικανο-
ποιητικό ποσό, προκειµένου να αντεπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους (ΚΕΑ, αναπηρικά επι-
δόµατα, οικογενειακό επίδοµα κ.ά.). 

Σε «κόκκινα» 
στεγαστικά 
το επίδοµα 
στέγασης

ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ έως και εξάμηνη παράταση αναμένεται να 
δοθεί στην καθολική εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος 
απονομής προνοιακών επιδομάτων. Το πιλοτικό πρόγραμ-

μα, που έχει ξεκινήσει ήδη στην 
Αττική, θέτει για πρώτη φορά σε 
εφαρμογή το πλήρως ψηφιοποιη-
μένο σύστημα του ηλεκτρονικού 
φακέλου αναπηρίας. Οσα άτομα 

με αναπηρία υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα στο νέο σύστη-
μα θα απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέ-
ταση στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ. Σύμφωνα με την έκ-

θεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, την οποία συμβουλεύεται το 
ΔΝΤ, έχει γίνει αρκετή δουλειά από τους αρμόδιους, ωστόσο 
η έκθεση χαρακτηρίζει «προβληματική» την επιστημονική και 
τεκμηριωμένη αποτίμηση του πιλοτικού προγράμματος έως 
τον Ιούλιο για την έναρξη της εφαρμογής του σε ολόκληρη τη 
χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό μπορεί να γίνει έως 
τον Οκτώβριο και η καθολική εφαρμογή να ξεκινήσει με την 
έλευση της νέας χρονιάς. Στόχος είναι οι ανάπηροι σταδιακά 
να λαμβάνουν πλέον από μια  ενιαία Αρχή τα επιδόματά τους, 
σε σταθερή ημερομηνία μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού 
φακέλου αναπηρίας.  

Καθυστερούν
τα αναπηρικά 
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Για να µην ψαλιδιστεί το κονδύλι των 
600 εκατ. ευρώ, κυβέρνηση και ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο συµφωνούν 
να στηριχθούν περισσότερες 
από 150.000 
οικογένειες 
που έχουν
µη εξυπηρε-
τούµενο 
δάνειο
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