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Μ
ε «βαριά» ατζέντα τουλάχιστον δέκα 
θεµάτων προσέρχεται στη συνάντηση 
µε τους εκπροσώπους των δανειστών 

την Τρίτη η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο υπουργός Ερ-
γασίας Γιάννης Βρούτσης και οι υφυπουργοί 

Κοινωνικών Υποθέσεων Νότης Μηταρά-
κης και ∆όµνα Μιχαηλίδου θα πρέ-
πει, µεταξύ άλλων, να παρουσιάσουν 
την πορεία του προϋπολογισµού του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, της ρύθµισης οφειλών των 120 
δόσεων, αλλά και της έκδοσης των 
εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότη-
σης. Σύµφωνα µε πληροφορίες 
της Realnews, όσον αφορά τον 
τοµέα της πρόνοιας, όπου οι δα-
νειστές επιµένουν στην πλήρη 
διαφάνεια και στην ηλεκτρονι-
κή καταγραφή όσων λαµβά-
νουν προνοιακά επιδόµατα 
σε ενιαίο µητρώο δικαιού-
χων, θα τεθούν επί τάπη-
τος οι εξής εκκρεµότητες: 
f Η καθολική εφαρµογή 
του πιλοτικού προγράµ-
µατος για την ηλεκτρο-
νική καταγραφή των δι-
καιούχων επιδοµάτων 
αναπηρίας. 
f Η επανεξέταση των 
κριτηρίων όσων χρη-
σιµοποιούν δωρεάν 
τα µέσα µαζικής µε-
ταφοράς. 
Οσον αφορά τα εργα-

«Βαριά»
η ατζέντα
τρόικας - 

υπουργείου 
Εργασίας

Ολα τα επιδόµατα, από τα προνοιακά 
και τα αναπηρικά µέχρι το ΚΕΑ, οι 

επιπτώσεις της αύξησης του κατώτατου 
µισθού, οι επιχειρησιακές συµβάσεις 

και η απόδοση των προγραµµάτων 
απασχόλησης θα βρεθούν στο επίκεντρο 

της διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές στο 
πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης

σιακά, παραµένουν ανοιχτά αρκετά δύσκολα ζητήµατα, όπως 
η πάταξη της αδήλωτης και της υποδηλωµένης εργασίας, ενώ 
υπό εξέταση θα τεθούν και οι συνέπειες της αύξησης του κατώ-
τατου µισθού και της κατάργησης του υποκατώτατου. Σηµειώ-
νεται ότι οι δανειστές είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους όσον 
αφορά την αύξηση του κατώτατου µισθού κατά περίπου 11%, 
µε ταυτόχρονη κατάργηση του υποκατώτατου. 

 
 ΠΡΟΝΟΙΑ 

1 Προνοιακά - αναπηρικά επιδόµατα: Επί τάπητος αναµένε-
ται να τεθεί η αξιολόγηση του 

πιλοτικού προγράµµατος σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Πάτρα για τη χο-
ρήγηση των επιδοµάτων αναπηρί-
ας. Υπενθυµίζεται ότι το 2018 είχε 
ξεκινήσει -µε τη σύµφωνη γνώµη 
των δανειστών- η ηλεκτρονική κα-
ταχώριση περίπου 200.000 ατόµων 
που λαµβάνουν αναπηρικά επιδό-
µατα, συνολικού προϋπολογισµού 
740 εκατ. ευρώ. Στόχος της παρέµ-
βασης αυτής είναι η αναπροσαρ-
µογή της διαδικασίας παρακολού-
θησης, καταγραφής και αξιολόγη-
σης των ατόµων µε αναπηρία που 
δικαιούνται επίδοµα. Το πρόγραµ-
µα προβλέπει τη δηµιουργία ηλε-
κτρονικού φακέλου σε νέους δικαι-
ούχους προνοιακών επιδοµάτων, 
µε σταδιακή ένταξη και των παλαι-
ών, ωστόσο διαπιστώνεται, κυρί-
ως στο σκέλος των ιατρικών γνω-
µατεύσεων, σηµαντική καθυστέρηση. Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, οι δανειστές θα ζητήσουν στατιστικά στοιχεία που θα επι-
βεβαιώνουν την εύρυθµη λειτουργία του προγράµµατος, ενώ 
έως τον Νοέµβριο αναµένεται η αξιολόγηση της Παγκόσµιας 
Τράπεζας. Υπενθυµίζεται ότι αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση 
η επέκταση του πιλοτικού προγράµµατος σε όλη τη χώρα έως 
το τέλος του έτους, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο µε τα ση-
µερινά δεδοµένα. 

2Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης: Η νέα 
κυβέρνηση θα επαναφέρει την ονοµασία 

Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα για το συγκε-
κριµένο επίδοµα και έχει δεσµευτεί στην αύ-
ξηση του προϋπολογισµού του από το 2020 
στο 1 δισ. ευρώ, έναντι 850 εκατ. ευρώ που εί-
χαν προϋπολογιστεί για το 2019, εκ των οποί-
ων θα απορροφηθούν τελικά 680 εκατ. ευρώ. 
Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει το ενδεχόµε-
νο το επίδοµα να αυξηθεί και τα εισοδηµατικά 

κριτήρια να αναπροσαρ-
µοστούν ώστε να εντα-
χθούν περισσότεροι δικαι-
ούχοι (π.χ. µονογονεϊκές 
οικογένειες), µε στόχο την 
αντιµετώπιση της ακραίας 
φτώχειας. Στο τραπέζι θα 
τεθεί και η διασύνδεση µε 
το πληροφοριακό σύστη-
µα «Εργάνη», προκειµέ-
νου να γνωρίζουν στον 
Οργανισµό Προνοιακών 
Επιδοµάτων και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (ΟΠΕ-
ΚΑ) το εάν ο δικαιούχος 
εργάζεται ή όχι. Οι δανει-
στές επιµένουν στην πλή-
ρη ηλεκτρονική καταγρα-
φή όλων των δικαιούχων 
και των επιδοµάτων που 
λαµβάνουν µέσω ενιαίου 
µητρώου δικαιούχων στον 

ΟΠΕΚΑ, ενώ παράλληλα ζητούν την επανέντα-
ξη τουλάχιστον του 10% όσων λαµβάνουν προ-
νοιακά επιδόµατα στην αγορά εργασίας, κάτι 
που µέχρι σήµερα δεν γίνεται.

3∆ωρεάν µετακίνηση µε τα µέσα µαζι-
κής µεταφοράς: Οι δανειστές, κατά και-

ρούς, έχουν ζητήσει την αξιολόγηση όσων µε-
ταφέρονται µε τα µέσα µεταφοράς δωρεάν ή 

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης

Η υφυπουργός Κοινωνικών
Υποθέσεων, ∆όμνα Μιχαηλίδου


