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Αποπληρωµή χρεών 1 δια 
Προανήγγειλε ο πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το Γενικό Λογιστήριο 

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ 

Την αποπληρωµή χρεών 1 δισ. ευρω 
έως τα τέλη του έτους, τη ρύθµιση 
για την καταβολή του 50% του βασικού 

µισθού µηνιαίως από τη στιγµή 
Tns aiTnons για συνταξιοδότηση, 
την αξιοποίηση των αδρανών 

τραπεζικών λογαριασµών υπέρ των 
κοινωνικά ευάλωτων οµάδων και 
άλλες παρόµοιες ρυθµίσεις προανήγγειλε 

ο πρωθυπουργός από το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

«Με τα λεφτά που δόθηκαν από 

«Ευρωπαίο πολιτικό 
της χρονιάς» ανακηρύσσει 

τον Αντ. Σαµαρά 
n γερµανική εφηµερίδα 
Handelsblatt. 

το δάνειο ξεκινά από αύριο n σταδιακή 
αποπληρωµή των χρεών» 

του ∆ηµοσίου, δήλωσε ο κ. Σαµαράς, 
τον οποίο n γερµανική οικονοµική 
εφηµερίδα Handeteblatt ανακηρύσσει 

στο σηµερινό της φύλλο 
«Ευρωπαίο Πολιτικό της Χρονιάς». 
Στο ίδιο φύλλο φιλοξενείται άρθρο 
του πρώην αντικαγκελαρίου της 
Γερµανίας, Χανς Ντίντριχ Γκένσερ, 
ο οποίος εξαίρει τις προσπάθειες 
της ελληνικής κυβέρνησης. 

Στο εσωτερικό µέτωπο, ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονοµικών, 

Xp. Στα'ίκούρας, υπέγραψε χθες τις 
πρώτες αποφάσεις για αποπληρωµή 

Ψήφισµα επέδωσαν στον πρωθυπουργό, Αντ. Σαµαρά, οι µικροοµολογιούχοι 
που υπέστησαν απώλειες από το PSI και ιον ανέµεναν έξω από ra ΓΛΚ. 

ληξιπρόθεσµων οφειλών. Σήµερα, 
θα εκτελεστούν οι αποφάσεις αυτές 
και αφορούν τη διάθεση 40 εκατ. 
για το εφάπαξ σε 1.200 συνταξιούχους 

του ∆ηµοσίου και την καταβολή 
255,3 εκατ. προς το υπ. Εσωτερικών, 

προκειµένου 42 δήµοι της 
χώρας να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. Μέχρι το τέλος 
του έτους θα ακολουθήσουν αντίστοιχες 

αποφάσεις για την εξόφληση 
περίπου 700 εκατ. σε επιστροφές 

φόρων, υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ 
και υποχρεώσεις υπουργείων και 
λοιπών φορέων (ήδη, µέχρι σήµερα, 
έχουν αποσταλεί και αξιολογούνται 
αιτήµατα των υπ. Παιδείας και Εθν. 
Αµυνας). Ετσι, έως τα τέλη του 2012 
θα έχει προχωρήσει n εξόφληση 
περίπου 1 δισ. ευρώ. 

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε 
και σε «έκτακτες παροχές 

για εκεί που υπάρχουν πραγµατικές 
κοινωνικές ανάγκες», καθώς n εκτέλεση 

του προϋπολογισµού το επιτρέπει 
(αναµένεται µικρότερο πρωτογενές 

έλλειµµα απ' ό,τι προβλεπόταν). 
Πρόκειται για υποχρεώσεις 

που ήταν προγραµµατισµένο να 
πληρωθούν µέσα στο 2012, αλλά 
µέχρι πρότινος υπήρχε κίνδυνος 
να µην εξυπηρετηθούν. Η ορθή 
διαχείριση του προϋπολογισµού 
όµως έδωσε τη δυνατότητα στον 
κ. Xp. Σταϊκούρα να δώσει το «πράσινο 

φως» για την εξυπηρέτησή 
τους. Πρόκειται για: 

1. Την επιχορήγηση επιδόµατος 
θέρµανσης ύψους 80 εκατ. ευρώ. 

2. Την έκτακτη επιχορήγηση του 

ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση απλήρωτων 
υποχρεώσεων σε διάφορους 

παρόχους υγείας (νοσοκοµεία, ιδιωτικές 
κλινικές κ.λπ.), ύψους 100 

εκατ. και για την εξόφληση απλήρωτων 
υποχρεώσεων µηνός Σεπτεµβρίου 

2012 προς τους φαρµακοποιούς, 
ύψους 80 εκατ. ευρώ. 

3. Την απόδοση των οφειλοµένων 
και των πιστώσεων για επενδυτικές 
δαπάνες προς τους δήµους, ύψους 
περίπου 300 εκατ. ευρώ. 

4. Την εξεύρεση κοινωνικών πόρων 
για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας 

των Επικουρικών Ταµείων 
του αστυνοµικού προσωπικού 

(µε την υπογραφή ΚΥΑ) από 
την πώληση του πεπαλαιωµένου 
κινητού εξοπλισµού της ΕΛΑΣ. 

Πέραν αυτών, το ΓΛΚ θα προωθήσει 
από τις αρχές του 2013 διάφορες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις. Από 
την πρώτη κιόλας εβδοµάδα θα είναι 

έτοιµο νοµοσχέδιο µε το οποίο 
το ∆ηµόσιο θα µπορεί να χρησιµοποιεί 

τα κεφάλαια των αδρανών 
τραπεζικών λογαριασµών (µετά 
την παρέλευση 20 ετών) για ειδικούς 

σκοπούς στήριξης των ευάλωτων 
κοινωνικά οµάδων. Θα ακολουθήσει 

ρύθµιση µε την οποία θα 
δίνεται το 50% του βασικού µισθού 
σε όσους υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, 

ενώ θα περιοριστεί 
n γραφειοκρατία στην υπηρεσία 
Συντάξεων και θα δηµιουργηθεί 
Μητρώο ∆ηµοσιονοµικών Ελεγκτών 

και Μητρώο Εµπειρογνωµόνων 
σε ∆ηµοσιονοµικούς Ελέγχους 

για µείωση της σπατάλης. 

Αποπληρωµή χρεών 1 δια ου 
ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ 
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