Σχέδιο δράσης για
μέριμνα και
ευκαιρίες
Μειώνουμε το κόστος της καθημερινής ζωής
Το Οντάριο βοηθά τους συνανθρώπους μας κάθε ηλικίας να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της
καθημερινής ζωής κάνοντας σημαντικές επενδύσεις που μειώνουν το κόστος των νοικοκυριών
και παρέχουν μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια εν μέσω μιας περιόδου ταχείας οικονομικής
αλλαγής. Αυτές οι επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το
Οντάριο θα παραμείνει ένα εξαιρετικό μέρος για κατοικία, εργασία και οικογένεια.

Δωρεάν προσχολική
μέριμνα

Δωρεάν
συνταγογραφήσεις για τα
άτομα ηλικίας 65+

Μείωση των
φαρμακευτικών και
των οδοντιατρικών
δαπανών

Παροχή πιο οικονομικής και
ποιοτικής παιδικής μέριμνας
για τις οικογένειες,
καθιστώντας την προσχολική
φροντίδα δωρεάν για παιδιά
ηλικίας δυόμισι ετών μέχρι την
έναρξη του νηπιαγωγείου,
εξοικονομώντας σε μια
οικογένεια με ένα παιδί 17.000
δολάρια κατά μέσο όρο, και
ενισχύοντας την αποταμίευση
που αποκομίζουν οι
οικογένειες με τα ολοήμερα
νηπιαγωγεία.

Οι ιατρικές συνταγές θα είναι
εντελώς δωρεάν για όλους
τους ηλικιωμένους ηλικίας 65
ετών και άνω μέσω του
OHIP+, διασφαλίζοντας έτσι
ότι κανένας ηλικιωμένος δεν
θα στερηθεί απαραίτητα
φάρμακα. Χάρη στην
κατάργηση της ετήσιας
έκπτωσης και της συμμετοχής
στη φαρμακευτική δαπάνη, ο
μέσος ηλικιωμένος στην
επαρχία του Οντάριο θα
εξοικονομεί κατά μέσο όρο 240
δολάρια ετησίως.

Νέο πρόγραμμα
φαρμακευτικής και
οδοντιατρικής περίθαλψης στο
Οντάριο, που επιστρέφει κάθε
έτος το 80% των δαπανών
μέχρι το ποσό των 400
δολαρίων ανά άτομο, 600
δολαρίων ανά ζευγάρι και 700
δολαρίων ανά τετραμελή
οικογένεια με δύο παιδιά, για
συνταγογραφούμενα φάρμακα
που είναι ενταγμένα στις
λίστες του προγράμματος, και
για οδοντιατρικές δαπάνες, για
όσους δεν απολαμβάνουν
παροχών υγείας από τον
εργοδότη τους ή δεν
καλύπτονται από το OHIP+ ή
άλλα κρατικά προγράμματα.
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Σας στηρίζουμε ως προς το κόστος διαβίωσης
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
•

Πολυαναμενόμενη αύξηση για 1,2 εκατομμύρια άτομα στο Οντάριο, αυξάνοντας τον
ελάχιστο μισθό στα 14 δολάρια την ώρα από την 1η Ιανουαρίου 2018 και στα 15 δολάρια
την ώρα από την 1η Ιανουαρίου 2019.

•

Νέο πρόγραμμα για ηλικιωμένους που συνεχίζουν να μένουν στην οικία τους. Το
πρόγραμμα αναγνωρίζει το κόστος για τους ηλικιωμένους που επιλέγουν να συνεχίζουν
να ζουν στο σπίτι τους, εκεί ακριβώς όπου θέλουν να βρίσκονται. Προβλέπεται παροχή
ύψους 750 δολαρίων ετησίως για τα νοικοκυριά που εντάσσονται στο πρόγραμμα με
επικεφαλής ηλικιωμένους ηλικίας 75 ετών και άνω, με σκοπό να τους βοηθήσει να ζουν
ανεξάρτητα και να αντισταθμίσουν το κόστος συντήρησης των σπιτιών τους.

•

Μείωση του κόστους μετακίνησης μεταξύ του δικτύου GO Transit/UP Express και του
TTC κατά περίπου 720 δολάρια ετησίως για τον μέσο επιβάτη και συμψηφισμός του
φόρου δημόσιων μεταφορών, που εξοικονομεί στους ηλικιωμένους έως και 450 δολάρια
ετησίως από την 1η Ιουλίου 2017.

•

Μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Ιουλίου 2017 κατά 25% κατά
μέσο όρο και έως 40 ή 50% για επιλέξιμες αγροτικές και χαμηλού εισοδήματος
οικογένειες.

•

Μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για τους ασθενείς και τους αγαπημένους τους,
ζητώντας από τα νοσοκομεία που χρεώνουν πάνω από 10 δολάρια ημερησίως για
στάθμευση να προσφέρουν εισιτήρια σε μειωμένο αντίτιμο, ώστε να περικοπεί η
ημερήσια μέγιστη χρέωση για τους συχνούς επισκέπτες τουλάχιστον κατά 50%.

•

Πιο οικονομική αναβάθμιση των κατοικιών, για μείωση της ρύπανσης, χαμηλότερες
εκπομπές και εξοικονόμηση χρημάτων από την κατανάλωση ενέργειας μέσω των
εκπτώσεων GreenON. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει εξοικονόμηση μέχρι και 7.200
δολάρια για νέα μόνωση, μέχρι 5.000 δολάρια για την αντικατάσταση παραθύρων ή μέχρι
20.000 δολάρια για την εγκατάσταση πιστοποιημένης αντλίας θερμότητας εδάφους.

•

Διευκολύνσεις στους ηλικιωμένους ηλικίας μεταξύ 65 και 70 ετών για πιο εύκολη και
υγιεινή ζωή, προσφέροντας δωρεάν εμβολιασμό κατά του έρπητα ζωστήρα, με
συνεπαγόμενη εξοικονόμηση περίπου 170 δολαρίων ανά άτομο.

•

Εξοικονόμηση για τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος όσον αφορά το κόστος
οδοντιατρικής περίθαλψης δίνοντας στα παιδιά του Οντάριο ηλικίας κάτω των 17 ετών
δωρεάν προληπτικές, ρουτίνας και επείγουσες οδοντιατρικές υπηρεσίες.
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Επένδυση στην παιδική μέριμνα
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
•

Παροχή πιο προσιτής και ποιοτικής παιδικής μέριμνας καθιστώντας την προσχολική
φροντίδα δωρεάν για παιδιά ηλικίας δυόμισι ετών μέχρι και την έναρξη του νηπιαγωγείου.
Αυτό εξοικονομεί σε μια οικογένεια με ένα παιδί 17.000 δολάρια κατά μέσο όρο και
ενισχύει την αποταμίευση που αποκομίζουν οι οικογένειες με τα ολοήμερα νηπιαγωγεία.

•

Πάνω από 100.000 επιπλέον θέσεις παιδικής μέριμνας, ώστε περισσότερες οικογένειες
να έχουν περισσότερες επιλογές για ποιοτική και οικονομική φροντίδα των παιδιών τους,
ενώ προσφέρεται επιπλέον οικονομική στήριξη σε οικογένειες με επιδοτήσεις για περίπου
το 60% όλων των νέων θέσεων.

•

Καλύτερη πρόσβαση σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας έως 12 ετών σε προγράμματα
φροντίδας πριν και μετά το σχολείο, απαιτώντας από τα σχολεία να υιοθετήσουν
προγράμματα στα περισσότερα δημοτικά σχολεία.

Υποστήριξη μαθητών
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
•

Δωρεάν φοίτηση σε κολέγια και πανεπιστήμια για περισσότερους από 225.000 φοιτητές
κάθε ηλικίας. Δωρεάν ή χαμηλά δίδακτρα για φοιτητές από οικογένειες χαμηλού και
μεσαίου εισοδήματος. Τα δίδακτρα είναι δωρεάν για εισοδήματα μέχρι και 90.000
δολάρια, ενώ φοιτητές από οικογένειες με εισόδημα έως και 175.000 δολάρια μπορεί να
δικαιούνται οικονομικής αρωγής.

•

Διευκόλυνση στους φοιτητές από οικογένειες μεσαίου εισοδήματος ή σε παντρεμένους
σπουδαστές να αποκτήσουν πρόσβαση στο OSAP και να λάβουν περισσότερη
οικονομική βοήθεια, αρχής γενομένης από το φθινόπωρο του 2018.

•

Εξοικονόμηση άνω των 520.000 δολαρίων για περισσότερους από 5.000 φοιτητές
παρέχοντας δωρεάν ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά βιβλία και εκπαιδευτικούς πόρους μέσω της
πρωτοβουλίας Ontario Open Textbooks Initiative.

•

Πιο ευέλικτη αποπληρωμή δανείων OSAP. Οι φοιτητές δεν θα ξεκινήσουν να
αποπληρώνουν τα φοιτητικά τους δάνεια που αναλογούν στο Οντάριο μέχρι να
αποκτήσουν εισόδημα τουλάχιστον 35.000 δολαρίων ετησίως, αύξηση 10.000 δολαρίων
από το προηγούμενο όριο των 25.000 δολαρίων.
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Βελτίωση της οικονομικής στέγασης
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
•

Διευκολύνει περισσότερους συνανθρώπους μας να αγοράσουν την πρώτη τους κατοικία
διπλασιάζοντας τη μέγιστη επιστροφή φόρου μεταβίβασης γης για τους αγοραστές
πρώτης στέγης που πληρούν τα κριτήρια σε 4.000 δολάρια από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι αγοραστές κατοικιών στο Οντάριο πληρούν τα κριτήρια, δεν
πληρώνουν φόρο μεταβίβασης γης για τα πρώτα 368.000 δολάρια αγοράς της πρώτης
κατοικίας τους.

•

Επέκταση του ελεγχόμενου ενοικίου στις ιδιωτικές μονάδες μίσθωσης και συμβολή στην
αποκατάσταση της ισορροπίας της αγοράς κατοικιών μέσω του σχεδίου δίκαιης στέγασης
(Fair Housing Plan).
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