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Συναγερµός για ∆ηµόσιο, ΕΟΠΥΥ 
ενόψει έλευσης της τρόικας 
Πυρετός διαβουλεύσεων του οικονοµικού επιτελείου για την προετοιµασία των ελληνικών προτάσεων 
Του σωτηρη νικα 

Ανεβάζει «οτροφέε» το οικονοµικό 
επιτελείο ενόψει Tns έλευσα 
των επικεφαλής Tns τρόικας, 
ώστε να προλάβει να έχει έτοιµες 
tis ελληνικέ5 προτάσειε για τα 
µείζονοε σηµασίας θέµατα και 
να µην καθυστερήσει n ολοκλήρωση 

του ελέγχου. 
Είναι ενδεικτικό ότι ο υπουργός 

Οικονοµικών, Γ. Στουρνάρας, 
δεν θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό 

στη Σύνοδο Κορυφής, 
καθώς το αργότερο µέχρι την 
Κυριακή θα πρέπει να έχει συµφωνηθεί 

µε τα κρίσιµα υπουργεία 
n στάση Tns ελληνικής κυβέρνησα 

τουλάχιστον στα ζητήµατα 
τα αναδιάρθρωσα του δηµόσιου 
τοµέα και στον τρόπο κάλυψα 
των ελλειµµάτων του Εθνικού 
Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 

Τη ∆ευτέρα, In Ιουλίου, έχει 
προγραµµατιστεί να βρίσκονται 
στην Αθήνα οι επικεφαλής τα 
Tpoixas (αντί για το Σάββατο, 29 
Ιουνίου, που αναµενόταν n άφιξή 
tous) και να ξεκινήσουν εκ νέου 
οι διαπραγµατεύσεις.0 κ. Στουρνάρας 

θα έχει σήµερα ραντεβού 
µε την αναπληρώτρια υπουργό 
Εθνικής Αµυνας, Φώφη Γεννηµατά, 

ενώ us επόµενες µέρες οι 
διεργασίες µεταξύ του οικονοµικού 

επιτελείου µε τα επιτελεία 

Τα «αγκάθια» 
της διαπραγµάτευσης 

µε την τρόικα 

των υπουργείων ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισα 
και Υγείας αναµένεται 

να ενταθούν. 
npos το παρόν, n τρόικα δεν 

έχει δείξει tis διαθέσετε Tns αναφορικά 
µε τη στάση που θα τηρήσει 

στα ελληνικά αιτήµατα. 
Τα θέµατα που θα απασχολήσουν 
tis συζητήσει Tns επόµενα 
ε βδοµάδα s είναι: 

> Πρόγραµµα διαθεσιµότητας 
Via 12.500 δηµοσίους 
υπαλλήλους άµεσα 

> Σχέδιο για ιον νέο Ενιαίο 
Φόρο Ακινήτων που θα 
εφαρµοστεί από το 2014 

> Κάλυψη 
δηµοσιονοµικού 
κενού, λόγω κυρίως 
των προβληµάτων 
στον ΕΟΠΥΥ 

η καθηµερινη 

l. To πρόγραµµα διαθεσιµότητας 
στο ∆ηµόσιο. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 

n κυβέρνηση θα έπρεπε να 
παρουσιάσει στην τρόικα tous 

12.500 δηµοσίου5 υπαλλήλους 
που θα τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας. 

Τέτοιο σχέδιο δεν 
είναι έτοιµο και n ελληνική πλευρά 

αναµένεται να ζητήσει µικρή 
παράταση από την τρόικα, δε¬ 

δοµένα και Tns αλλαγή5 πολιτικής 
ηγεσίας στο υπουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισα. Ωστόσο, 
ακόµα δεν είναι γνωστό εάν 

n τρόικα θα δεχθεί να δώσει περιθώριο 
λίγων ηµερών ή µηνών 

για να εκπληρωθεί αυτή n δράση 
από την ελληνική πλευρά. 

2. Κάλυψη δηµοσιονοµικού κενού. 
Σε πρώτη φάση θα συζητηθεί το 
κενό του 2013 που υπολογίζεται 
σε περίπου 1 δισ. ευρώ και προέρχεται 

κυρίως από την κακή οικονοµική 
κατάσταση του ΕΟΠΥΥ. 

Evas τοµέα5 (υπουργείο Υγεία5) 
στον οποίο υπήρξε επίσα αλλαγή 
Tns πολιτικής του ηγεσία5. To 
πρόβληµα σε αυτό το ζήτηµα είναι 

ότι n τρόικα επιδιώκει να δοθεί 
µία οριστική λύση για την 

αντιµετώπιση των ελλειµµάτων 
του ΕΟΠΥΥ και όχι µία προσωρινή. 

Και αυτό γιατί εκτιµά ότι 
το θέµα του ΕΟΠΥΥ µπορεί να 
ανακύψει και τον Σεπτέµβριο ή 
στα τέλη του έτου5. 

Παράλληλα, τρόικα και οικονοµικό 
επιτελείο θα πρέπει να 

συζητήσουν για το δηµοσιονοµικό 
κενό του 2014 που υπολογίζεται 

επίσα σε περίπου 1 δισ. 
ευρώ. Ωστόσο, εάν συµφωνηθεί 
ο τρόπος κάλυψα του κενού του 
2013, ενδέχεται n συζήτηση για 
το 2014 να µεταφερθεί για τον 
Σεπτέµβριο, ώστε να µην καθυστερήσει 

n ολοκλήρωση του τρέ- 

xovtos ελέγχου. Αλλωστε, στον 
έλεγχο του Σεπτεµβρίου θα πρέπει 

να προσδιοριστούν τα νέα 
µέτρα του 2015 - 2016 στο πλαίσιο 
Tns κατάρτισα του νέου προϋπολογισµού 

και του νέου Μεσοπρόθεσµου. 
Οπότε, εκεί ενδέχεται 

να ενταχθεί και n συζήτηση 
για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού 

κενού του 2014. 
3. Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΦ∆). 

Από τον νέο ΕΦ A έχει υπολογιστεί 
να εισπραχθούν 3,2 δισ. ευρώ 
εντ05 του 2014. Ωστόσο, το σχέδιο 

που παρουσιάστηκε δεν έπεισε 
την τρόικα ότι εξασφαλίζεται 

n είσπραξη του ποσού αυτού, µε 
αποτέλεσµα n συζήτηση να συνεχίζεται 

σε τεχνικό επίπεδο και 
να ολοκληρωθεί την ερχόµενη 
εβδοµάδα. 

Τα τρία αυτά θέµατα είναι τα 
µεγαλύτερα «αγκάθια» για να 
κλείσει ο έλεγχο5 Tns τρόικας εγκαίρου 

(έως τις 7 Ιουλίου) καινά 
ανάψει το «πράσινο φως» έω5 το 
τέλθ5 Ιουλίου για tis δόσεις συνολικού 

ύψους 8,1 δισ. ευρώ. 
Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλα σηµαντικά 

ζητήµατα που θα πρέπει 
να κλείσουν την επόµενη εβδοµάδα, 

όπως n πώληση των Proton 
Bank και Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, 

καθώς και n αλλαγή του 
προγράµµατο5 αποκρατικοποιήσεων 

για να περιοριστούν οι 
αστοχίε5 από τον φετινό στόχο. 
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