
  

 

 

Σχέδιο δράσης  
για τη μέριμνα  
και τις ευκαιρίες 

Προϋπολογισμός του Οντάριο 2018: 10 κυριότερα 
σημεία 
Το σχέδιο δράσης της επαρχίας περιλαμβάνει σημαντικές νέες επενδύσεις στην υγειονομική 
περίθαλψη, την παιδική μέριμνα, την κατ' οίκον φροντίδα και την ψυχική υγεία, καθώς επίσης και 
νέα μέτρα για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης για τους δημότες όλης της 
επαρχίας. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

1. Δωρεάν συνταγογραφούμενα φάρμακα για τους δημότες ηλικίας 65 

ετών και άνω μέσω του OHIP+ 

Οι ιατρικές συνταγές θα είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους δημότες ηλικίας 
65 ετών και άνω, διασφαλίζοντας έτσι ότι κανένας ηλικιωμένος δεν θα 
στερηθεί απαραίτητα φάρμακα. Με την 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. 
Αυτή η επέκταση του OHIP+ ακολουθεί την εισαγωγή δωρεάν ιατρικών 
συνταγών για τους κάτω των 25 ετών στον Προϋπολογισμό του Οντάριο 
2017. 
 

 

2. Περισσότερη φροντίδα για τα παιδιά, περισσότερες επιλογές 

Παροχή πιο οικονομικής και ποιοτικής παιδικής μέριμνας καθιστώντας την 
προσχολική φροντίδα δωρεάν για παιδιά ηλικίας δυόμισι ετών μέχρι 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. Η μάθηση στην 
προσχολική ηλικία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις 
των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
 

 

3. Νέο πρόγραμμα φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης στο 

Οντάριο 

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 επιλέξιμα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα, και για οδοντιατρικές δαπάνες, για όσους δεν απολαμβάνουν 
παροχών υγείας από τον εργοδότη τους ή δεν καλύπτονται από το OHIP+ ή 
άλλα κρατικά προγράμματα.  
 

 

4. Πρόγραμμα υποστήριξης για ηλικιωμένους που παραμένουν στην οικία 

τους (Seniors’ Healthy Home Program) 

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 
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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. 
 

 

5. Ισχυρότερα νοσοκομεία, καλύτερη φροντίδα 

Βελτίωση των νοσοκομείων παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
περίθαλψης, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής, αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα δυναμικότητας και ανταποκρινόμενοι καλύτερα στις ανάγκες του 
ηλικιωμένου πληθυσμού του Οντάριο, μέσω της επένδυσης επιπλέον 822 
εκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο 2018-2019, καθώς και την 
επένδυσης περίπου 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος 10ετίας για την 
κατασκευή και την ανακαίνιση νοσοκομείων. 
 

 

6. Η ψυχική υγεία είναι σημαντική 

Καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, νέους και 
ενήλικες σε ολόκληρο το Οντάριο, αυξάνοντας τη συνολική χρηματοδότηση 
σε περισσότερα από 17 δισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη τετραετία. 

 

7. Κατ' οίκον φροντίδα για ηλικιωμένους 
Μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε οικίες και 
κοινοτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων 2,8 εκατομμυρίων πρόσθετων 
ωρών προσωπικής υποστήριξης και 284.000 πρόσθετων επισκέψεων από 
νοσηλευτές, χάρη σε μια επένδυση 650 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος 
τριετίας. 

 

8. Αφαίρεση φραγμών για άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες 
Δόμηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας χάρη στην επένδυση 1,8 
δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των υπηρεσιών που 
προσφέρονται σε περίπου 47.000 ενήλικες, που αντιμετωπίζουν 
αναπτυξιακές αναπηρίες, μέσω μιας προσέγγισης που προάγει τις επιλογές 
κατόπιν ενημέρωσης και την ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.  

 

9. Υποστήριξη της επιτυχίας των φοιτητών μέσω της δωρεάν φοίτησης  
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 οικονομική αρωγή.    
 

 

10. Ενίσχυση του ελάχιστου ωρομισθίου και δημιουργία καλών θέσεων 
εργασίας 
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. 
Η επαρχία παρέχει επίσης 935 εκατομμύρια δολάρια ως νέα χρηματοδότηση 
σε βάθος τριετίας μέσω του σχεδίου δράσης για τη δημιουργία καλών 
θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη (Good Jobs and Growth Plan), ώστε να 
υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τους φοιτητές και τους πτυχιούχους του 
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Οντάριο και να προσελκύσουμε σημαντικές, καλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας. 
 

 


	Προϋπολογισμός του Οντάριο 2018: 10 κυριότερα σημεία

