
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñ÷öòú÷ö÷òõðï / îø÷öïíòõ / ñ. ì÷ííõëþõû

îø÷öüøùêþõ: ôéöòõðï, 13-01-2013

è÷ëþýõ: 17

çæå÷äüû: 275 cm ²

çæíù ðéðëüúüöþõ: çù ýòõäæíòøù

ÿãòðüòêâêþõ ÷êáóãüé: (2410) 564.000-001

àæßù ðë÷òýþ: ÞÝèÜôÛìÿÚÙñÿÜÙ

ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ TO «KAT' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» 

Αποκλείονται 620 ωφελούµενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» 
Τον αποκλεισµό 620 από το σύνολο των 

750 πολιτών του Βόλου που επωφελούνται 
από το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» όταν 
αυτό αντικατασταθεί από το «Κατ' οίκον 
φροντίδα συνταξιούχων», καταγγέλλει ο Βουλευτής 

Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Μεϊκόπουλος. 

Σύµφωνα µε τον κ. Μεϊκόπουλο, στον Καλλικρατικό 
∆ήµο Βόλου περίπου 750 και πλέον 

πολίτες επωφελούνται από το πρόγραµµα 
αυτό µε δωρεάν παροχή ιατρικής φροντίδας, 
νοσηλευτικής µέριµνας, φυσιοθεραπεία, συµβουλευτική 

και συναισθηµατική στήριξη, αλλά 
και πολλά ακόµα που τα έχουν ανάγκη 

ιδιαίτερα αυτήν την δύσκολη περίοδο που 
διανύουµε. 

Πάγια θέση των ∆ήµων και των εργαζο¬ 

µένων είναι, n υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» 
να σταµατήσει να αποτελεί «πρόγραµµα» και 
να γίνει «µόνιµη δοµή τους», εξασφαλίζοντας 

έτσι σταθερότητα τόσο στους εργαζόµενους, 
όσο και στους ωφελούµενους πολίτες. 

Μετά από την 31/3/2013 δεν προβλέπεται 
τίποτε για το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

και αντικαθίσταται µε βάση τον Νόµο 
4052/12,παράγραφο 5 του άρθρου 138(ΦΕΚ 
41/2 A '/1-3-2012),µε άλλο πρόγραµµα, µέσω 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που φέρει την ονοµασία 
«ΚαΥ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων». 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο 
Εργασίας ότι, αποδεσµεύονται, από ευρωπαϊκά 

κονδύλια, 60 εκατοµµύρια ευρώ για 
την κάλυψη λειτουργίας του προγράµµατος, 

που θα αντικαταστήσει το µέχρι σήµερα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» µε αυτό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Όµως, όπως τονίζει ο κ. Μεϊκόπουλος, το 
πρόγραµµα «ΚατΌίκον φροντίδα Συνταξιούχων» 

δεν µπορεί να συγκριθεί µε το «Βοήθεια 
στο Σπίτι», γιατί βάζει αποκλεισµούς, 

κριτήρια κοινωνικά, οικονοµικά, υγείας και 
ηλικίας, τα οποία περιορίζουν τον αριθµό 
των ωφελούµενων, επίσης περιορίζει τις 
υπηρεσίες και διευρύνει τους παρόχους, πέρα 
από τους ∆ήµους και σε ιδιώτες. 

Συγκεκριµένα µε το νέο Πρόγραµµα, προϋπόθεση 
ηλικιακή για την ένταξη είναι n 

συµπλήρωση του 78ου έτους περιορίζοντας 
τον αριθµό των δικαιούχων. 

Αποκλείονται Ατοµα µε Αναπηρία µικρότερη 
του 67%, πολλά από αυτά όµως µε κοι¬ 

νωνικούς αποκλεισµούς, µοναχικά, χωρίς δυνατότητα 
εκπλήρωσης υποχρεώσεων. 

Στα Ατοµα µε Αναπηρία µεγαλύτερη από 
67% εκτός από την προϋπόθεση να µην λαµβάνουν 

αναπηρικό επίδοµα, θέτει και εισοδηµατικά 
κριτήρια, οπότε µε αυτόν τον τρόπο 

περιορίζει τους ωφελούµενους. 
Στο ∆ήµο Βόλου, µόνο 130 άτοµα από 

τα 750 που είναι σήµερα, θα ενταχθούν στο 
νέο πρόγραµµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «ΚατΌίκον φροντίδα 

Συνταξιούχων», µετά από αυτούς τους 
αποκλεισµούς, επισηµαίνει ο κ. Μεϊκόπουλος, 

που ζητά µέτρα για την κάλυψη του συνόλου 
των σηµερινών ωφελούµενων από το 

πρόγραµµα αλλά και να καταστεί n δοµή µόνιµη 
και σταθερή στο πλαίσιο λειτουργίας 

των δήµων. 
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