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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
∆ιοικητής του Οργανισµού Προνοιακών 
Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

∆ιευκολύνουµε 
την  πρόσβαση 
στην πρόνοια 
για 2 εκατ. πολίτες  

Τ Ο ΣΧΕ∆ΙΟ για το πώς θα 
εξυπηρετηθούν καλύτερα οι 
2 εκατοµµύρια πολίτες που 
είναι σήµερα δικαιούχοι πα-
ροχών από τον νέο Οργανι-

σµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) απο-
καλύπτει στη «Νέα Σελίδα» ο διοικητής 
του, Στυλιανός Πλιάκης, ο οποίος ανα-
φέρει επίσης ότι σταδιακά ο Οργανισµός 
θα αναλάβει το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλ-
ληλεγγύης. Ηδη ο ΟΠΕΚΑ έχει προϋπο-
λογισµό 1 δισ. ευρώ, ο οποίος θα ξεπε-
ράσει, σύµφωνα µε τον διοικητή, το 1,3 
δισ. ευρώ. Αναφορικά µε το νέο πιλοτικό 
πρόγραµµα για τα αναπηρικά επιδόµατα 
ο κ. Πλιάκης ξεκαθαρίζει ότι η προσθή-
κη του τέταρτου γιατρού δεν επηρεάζει 
την κρίση και την απόφαση της τριµε-
λούς Υγειονοµικής Επιτροπής ως προς 
τη χορήγηση του επιδόµατος. Παράλλη-
λα δε, όπως µας πληροφορεί, ετοιµάζε-
ται η ηλεκτρονική πλατφόρµα για την 
παροχή του Επιδόµατος Ανασφάλιστων 
Υπερηλίκων, ενώ όσον αφορά στην επό-
µενη (β΄) δόση του οικογενειακού επι-
δόµατος, µας λέει ότι θα δοθεί στα τέλη 
Μαΐου.

Ποιος είναι ο ρόλος του ΟΠΕΚΑ; 
Υπήρχε πράγµατι λόγος να φτιάξου-
µε ακόµη ένα Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου; 

Το παλιό µοντέλο πρόνοιας χαρακτηριζό-
ταν από έλλειψη ενοποιηµένου και επι-
καιροποιηµένου µητρώου, πολυνοµία και 
αλληλοεπικάλυψη, που είχαν οδηγήσει σε 
αδιέξοδο, το οποίο µεγεθύνθηκε από την 
κρίση. Ο ΟΠΕΚΑ είναι εδώ για να στα-
θεί δίπλα στην οικογένεια, στον ανάπηρο, 
στον υπερήλικα, στον άπορο, στο παιδί. 
Ως πυλώνας υλοποίησης πολιτικών του 
Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, αναλαµβάνει δέσµη παροχών. 
∆ηλαδή το Επίδοµα Παιδιού για περισ-
σότερες από 800.000 οικογένειες, τα ανα-
πηρικά επιδόµατα για 200.000 άτοµα µε 
αναπηρία -αρχικά πιλοτικά στην Αττική 
και αργότερα σε όλη την Ελλάδα-, το επί-
δοµα ανασφάλιστων υπερηλίκων αλλά 
και τις παροχές του Λογαριασµού Αγρο-
τικής Εστίας, που αφορούν σε 1,2 εκατ. 
αγρότες. Συνεπώς, αφορά σε πάνω από 
2 εκατ. πολίτες.

Ποιος είναι ο προϋπολογισµός 
του ΟΠΕΚΑ για το 2018 και 
πώς κατανέµεται;

Ο προϋπολογισµός του ΟΠΕΚΑ, που σή-
µερα προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, αναµορ-
φώνεται, καθώς πρέπει να συµπεριλάβει 
και τα 300 εκατ. ευρώ από τα 315 εκατ. 
που εξοικονοµήθηκαν από την επισκό-
πηση δαπανών (spending review) των 
υπουργείων. Στην τελική του µορφή θα 
ξεπεράσει το 1,3 δισ. ευρώ, καθώς ο Ορ-
γανισµός θα διαχειριστεί αφενός τα 260 
εκατ. που προστίθενται στο Επίδοµα 
Παιδιού, ανεβάζοντας τον συνολικό προ-
ϋπολογισµό για τη στήριξη της ελληνι-
κής οικογένειας κατά 40%, στα 910 εκατ. 
ευρώ, και αφετέρου τα 40 εκατ. που θα 
κατευθυνθούν στα Σχολικά Γεύµατα, για 
τα οποία ο ΟΠΕΚΑ θα διεξαγάγει τον δι-
αγωνισµό.

Ποιος είναι ο απολογισµός από την 
καταβολή της α΄ µηνιαίας δόσης του 
νέου οικογενειακού επιδόµατος;

Η νέα αρχιτεκτονική του οικογενειακού 
επιδόµατος, την οποία διαπραγµατεύτηκε 
και ψήφισε τον περασµένο Ιανουάριο η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασί-
ας, οδηγεί σε σηµαντικές αυξήσεις, έως 
και 110%, για το 92% των δικαιούχων. 
Ηδη φάνηκε από τα στοιχεία της πρώτης 
πληρωµής ότι το µέσο µηνιαίο οικογενει-
ακό επίδοµα είναι 43% υψηλότερο του 
µέσου µηνιαίου επιδόµατος που εισέπρα-
ξαν οι δικαιούχοι την αντίστοιχη περί-
οδο του 2017. Η πρώτη πληρωµή έγινε 
σύµφωνα µε τον αρχικό στόχο, έναν µήνα 
µετά τη σύσταση του Οργανισµού, παρά 
τα σφιχτά χρονοδιαγράµµατα και τον µε-
ταβατικό χαρακτήρα. Συνολικά 727.265 
οικογένειες εισέπραξαν την πρώτη διµη-
νιαία δόση στο 100%. Στόχος είναι η επό-
µενη δόση να καταβληθεί στα τέλη Μα-
ΐου. Μόλις λειτουργήσει η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα για το Α21, θα υποβάλλονται 
ψηφιακά οι αιτήσεις µε απλούστερη δι-
αδικασία και άρση των αστοχιών - π.χ., 
ΑΜΚΑ.

Σε ποια φάση βρίσκεται το πιλοτικό 
πρόγραµµα για τα αναπηρικά επιδό-

µατα; Εχει ειπωθεί ότι ο τέταρτος για-
τρός και το ερωτηµατολόγιο προστέ-
θηκαν στις Υγειονοµικές Επιτροπές 
για να κοπούν επιδόµατα µε βάση 
τη λειτουργικότητα. Τι απαντάτε;

Το πιλοτικό πρόγραµµα για τα προνοι-
ακά αναπηρικά επιδόµατα βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη. Εχουµε ήδη περισσότερες 
από 300 αιτήσεις απ’ όλη την Αττική. Ενα 
σηµαντικό ποσοστό έχει ήδη γνωµάτευ-

ση γιατρού, δηλαδή ιατρικό φάκελο, και 
αµέσως µετά το Πάσχα θα αρχίσουν οι 
συνεδριάσεις των Υγειονοµικών Επιτρο-
πών στα ΚΕΠΑ. 

Τονίζω ότι το ερωτηµατολόγιο και η 
προσθήκη του τέταρτου γιατρού δεν επη-
ρεάζουν την κρίση και την απόφαση της 
τριµελούς Υγειονοµικής Επιτροπής ως 
προς τη χορήγηση του επιδόµατος. Το 
ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για τη 
στατιστική προσέγγιση των επιπρόσθε-
των καθηµερινών αναγκών των αναπή-
ρων, ώστε να σχεδιαστούν επικουρικές 
παρεµβάσεις. Επαναλαµβάνω ότι δεν αλ-
λάζει τίποτα στην κρίση των Επιτροπών 
και δεν πρόκειται να µειωθεί κανένα επί-
δοµα αναπηρίας. Αντίθετα, στόχος µας 
είναι τα άτοµα µε αναπηρία να λαµβά-
νουν τα επιδόµατά τους σε σταθερή και 
γνωστή ηµεροµηνία, µε απλοποίηση δι-
αδικασιών, διαφάνεια και αδιάβλητες δι-
αδικασίες. 

Ποιες άλλες αλλαγές έχουν δροµολο-
γηθεί;

Σχεδιάζουµε ένα πλέγµα αλλαγών στον 
νέο φορέα. Μια από αυτές είναι η ανά-
πτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρµας για το 
Επίδοµα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε 
συνεργασία µε την Η∆ΙΚΑ. Στόχος µας 
είναι όλες οι δράσεις που αναπτύσσονται 
στο Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης να είναι ψηφιακές. 

Επιπροσθέτως, προετοιµάζουµε τα νέα 
προγράµµατα Αγροτικής Εστίας µε έµ-
φαση στο παιδί. Εντάσσουµε για πρώτη 
φορά κατασκηνωτικά προγράµµατα για 
παιδιά και αυξάνουµε κατά 50% την επι-
χορήγηση για παιδικά βιβλία. Σχεδιάζου-
µε δε πρόγραµµα επιδότησης για θέσεις 
παιδιών αγροτών σε βρεφονηπιακούς 
σταθµούς. 

Είναι σηµαντικό επίσης ότι στον νέο 
φορέα αναπτύσσουµε ελεγκτικό µηχανι-
σµό µε ηλεκτρονική διασταύρωση στοι-
χείων και δειγµατοληπτικούς ελέγχους, 
µε σκοπό το δηµόσιο χρήµα να αποδί-
δεται στους πραγµατικούς δικαιούχους. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ
katsagandim@gmail.com

«Για πρώτη φορά 
εντάσσουµε 

κατασκηνωτικά 
προγράµµατα 

για παιδιά και 
αυξάνουµε 

κατά 50% την 
επιχορήγηση για 
παιδικά βιβλία», 

τονίζει ο διοικητής 
του ΟΠΕΚΑ, 

Στυλιανός Πλιάκης

ΕΠΙ∆ΟΜΑ
«Συνολικά 727.265 οικογένειες 
εισέπραξαν την πρώτη διµηνιαία 
δόση στο 100%. Στόχος είναι 
η επόµενη δόση να καταβληθεί 
στα τέλη Μαΐου» 

ΟΠΕΚΑ
«Ο προϋπολογισµός του 
σήµερα προσεγγίζει το 1 δισ. 
Στην τελική του µορφή θα 
ξεπεράσει το 1,3 δισ. ευρώ» 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
«∆εν αλλάζει τίποτα στην κρίση 
τους και δεν πρόκειται 
να µειωθεί κανένα επίδοµα 
αναπηρίας»


