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1 δια ευρώ στην αγορά έως το τέλος του έτους 

To µήνυµα της σταθεροποίησης και της σταδιακής ανάκαµψης της οικονοµίας έστειλε ο πρωθυπουργός 
κ. Αντ. Σαµαράς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ύστερα από ευρεία σύσκεψη που είχε 
µε το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης 

Αντ. Σαµαράς: Ανάπτυξη δεν γίνεται 
χωρίς διοικητική µεταρρύθµιση 

> ΡΕΠΟΡΓΑΖΙ ΜΑΡΩΚΑΠΕΤΑΝΗ 

Ως έτος αξιολόγησης σηµατοοόσισε to 2013 ο πρωθυπουργός 
κ. A. Σαµαράς µετά τη συνεδρίαση του 

Κυβερνητικού Συµβουλίου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
που πραγµατοποιήθηκε χθες στο υπουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης. 
«Στόχος µας είναι n ανάπτυξη και ανάπτυξη δεν γίνεται 
χωρίς δίοικηυκή µεταρρύθµιση», σηµείωσε ο Πρωθυπουργός 

κατά τη συνοµιλία του µε δηµοσιογράφους 
και πρόσθεσε ότι «το 2013 είναι έτος αξιολόγησης 
υπηρεσιών και ικανοτήτων ώστε να δώσουµε την αποδοτικότητα 

που πρέπει στο κράτος και w συµµετοχή 
των ίδιων των δηµοσίων υπαλλήλων, για να ανταποκριθούµε 

όλοι µαξ στην ανάγκη της αναδιοργάνωσης, 
της αναγέννησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη». Ο 
κ. Σαµαράς, επίσης, δήλωσε ικανοποιηµένος από την 
πορεία του Προγράµµατος της ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

Ερωτηθείς δε εάν τίθεται θέµα απολύσεων στο 
∆ηµόσιο, απάντησε: «Σήµερα δεν µιλήσαµε για απολύσεις 

αλλά για τη διοικπϋκή µεταρρύθµιση». Κατά την 
τοποθέτηση του εξάλλου στη συνεδρίαση, ο κ. Σαµαράς 

τόνισε την ανάγκη να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη 
και τις νέες επενδύσεις µέσα από απλοικπευµένες 

διαδικασίες, σε συνφγαοία µε το υπουργείο Αν&πυξης. 
Και σηµείωσε ότι βρισκόµαστε σε µία πολύτιµη 

συγκυρία όχι µόνο επειδή κερδίσαµε την εκταµίευση 
της δόσης, αλλά επειδή αλλάζει n ψυχολογία καθώς ο 
κόσµος αντιλαµβάνεται ότι γυρίζουµε σελίδα. 

Για την αξιολόγηση, ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
κ. A Μανττάκης έκανε γνωστό ότι στα τέλη 

Ιανουαρίου θα έχουν ολοκληρωθεί - ως αιτοτέλεσµα 
αυτής - τα νέα οργανογράµµατα 10 συνολικά υπουργείων, 

µε τα οποία οι δοµές τους (γενικές διευθύνσεις, 
διευθύνσεις, τµήµατα) µειώνονται σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το 50%. Για το πλεονάζον προσωπικό, 
υστέρα από τη διαδικασία αυτή, ο κ. Μανιτάκης διαβεβαίωσε 

ότι «θα µετακινηθεί», ενώ έκανε γνωστό ότι 
µετά τα νέα οργανογράµµατα θα επαναξιολογηθούν 
όλοι ch γενικοί διευθυντές. 
Τόνισε επίσης on n αξιολόγηση θα επεκταθεί σε όλο το 
φάσµα του ∆ηµοσίου και πέρα από την κεντρική διοίκηση, 

µε έναρξη πιλοτικά από δήµους, νοσοκοµεία και 
άλλους φορείς. 
θα ακολουθήσει n αξιολόγηση του προσωπικού µε 
κριτήρια που θα θεσπιστούν µε νοµοσχέδιο του 
υπουργείου που θα κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη 
Ιανουαρίου. Η διαδικασία θα ανατεθεί στο ΑΣΕΠ, ενώ 
δεν αποκλείεται n διεξαγωγή γραπτού τεστ. Ο κ. Μανιτάκης 

σηµείωσε ακόµη ότι για ης µετακινήσεις προσωπικού 
το 2013 δεν θα ιροηγείται κατ' ανάγκη n διαθεσιµότητα. 

Ερωτηθείς τέλος εάν εκτιµά πως έχει εκλείψει n απαίτηση 
της τρόικας για απολύσεις στο ∆ηµόσιο, τόνισε 

on «ο/ δκΊπραγµστεύσεις είναι συνεχείς και n ικανότητά 
µας δοκιµάζεται κάθε µέρα». «Ξϊέρουµε να δΊσπραγµατευόµοοτε 

για να βελτιώνουµε τη θέση µας στη διαπραγµάτευση», 
συµπλήρωσε. 

> ΡΕΠΟΡΤΑΖ I 
∆. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
- Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Ηεκταµίευση της δόσης 
ανοίγει σταδιακά 
ης στρόφιγγες 

της ρευστότητας, µε 
την κυβέρνηση να 
ρίχνει έως το τέλος 

του έτους περί το ένα δισ. ευρώ στην 
αγορά, προκειµένου να εξοφλήσει 
µέρος των οφειλών της (9,3 δισ. 
ευρώ) και να απεµπλέξει την ελληνική 

οικονοµία από ης ακραίες συνθήκες 
πιστωτικής ασφυξίας που επικρατούν 

τα τρία τελευταία χρόνια. 
Πρώτοι στη λίστα των τακτοποιήσεων 

των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
του κράτους είναι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, 

οι διάφοροι πάροχοι 
υγείας (νοσοκοµεία, ιδιωτικές κλινικές, 

κ.λπ.), οι φαρµακοποιοί, οι ΟΤΑ 
αλλά και όσοι έχουν υποβάλει αίτηση 

συνταξιοδότησης και περιµένουν 
το εφάπαξ. 

To µήνυµα της σταθεροποίησης 
και της σταδιακής ανάκαµψης της 
οικονοµίας έστειλε ο ίδιος ο πρωθυπουργός 

κ. A. Σαµαράς από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους ύστερα 

από ευρεία σύσκεψη, που είχε µε το 
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. 

ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εµφανίστηκε 

ιδιαίτερα ικανοποιηµένος 
από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, 

ανέφερε on από σήµερα 
κιόλας θα πέσουν στην αγορά 

περί τα 300 εκατ. ευρώ τα οποία 
έως το τέλος του έτους θα ανέλθουν 
στο ένα δισ. ευρώ. Συγκεκριµένα: ¦ 

Σήµερα εκτελούνται οι δύο. 
πρώτες αποφάσεις: Η πρώτη, 
ύψους 40 εκατ. ευρώ για το Ταµείο 
Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, 
προκειµένου να χορηγηθεί εφάπαξ 
σε 1.200 συνταξιούχους. Η δεύτερη, 

ύψους 255,3 εκατ. ευρώ προς το 
υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου 

42 δήµοι της χώρας να εξοφλήσουν 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Σηµαώνεται on όσοι υποβάλουν αίτηµα 
για συνταξιοδότηση θα παίρνουν 
αµέσως, κάθε µήνα, το 50% 

του βασικού τους µισθού, µέχρι να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. 

Στη συνέχεια, κι έως το τέλος του 
έτους, το ΓΛΚ θα διαθέσει πόρους 
για ληξιπρόθεσµες οφειλές για: ¦ 

Την έκτακτη επιχορήγηση του 
ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να εξοφληθούν 

απλήρωτες υποχρεώσεις σε 
διάφορους παρόχους υγείας (νοσοκοµεία, 

ιδιωτικές κλινικές, κ.λπ.) 
ύψους 100 εκατ. ευρώ. ¦ 

Την εξόφληση απλήρωτων 

υποχρεώσεων µηνός Σεπτεµβρίου 
2012 προς τους φαρµακοποιούς, 
ύψους 80 εκατ. ευρώ. ¦ 

Την εξεύρεση κοινωνικών πόρων 
για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας 

των επικουρικών ταµείων 

του αστυνοµικού προσωπικού (µε 
την υπογραφή κοινής υπουργικής 
απόφασης) από την πώληση του πεπαλαιωµένου 

κινητού εξοπλισµού 
της Ελληνικής ΑσττΛΌµίας. 

Οι πρώτοι δικαιούχοι θα αρχί¬ 

σουν να εξοφλούνται σύµφωνα µε 
το σχέδιο που παρουσίασε n κυβέρνηση 

σης 29 Νοεµβρίου, στο 
ΓΛΚ. Ηδη, τα πρώτα αιτήµατα έκτακτης 

χρηµατοδότησης υπουργείων 
έχουν αποσταλεί στις αρµόδιες 

υπηρεσίες του ΓΛΚ και αξιολογούνται 
ως προς την ικανοποίηση 

όλων των απαιτήσεων που τέθηκαν 
από τα µνηµόνια συνεργασίας 

του υπουργείου Οικονοµικών µε τα 
άλλα υπουργεία. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ TOY 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Η εκτέλεση του προϋπολογισµού, 
όπως την παρουσίασε ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονοµικών κ. X. 
ΣΛχιϊκούρας, εξελίσσεται ικανοποιητικά 

παρά πι βαθύτερη από ης προβλέψεις 
ύφεση. 

Ειδικότερα, το πρωτογενές έλλειµµα 
διαµορφώθηκε στο 1,5 δια. 

ευρώ (0,8% του ΑΕΠ) το πρώτο 
ενδεκάµηνο του 2012, από 6 δισ. 
ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάµηνο του 
2011 (2,9% του ΑΕΠ). To έλλειµµα 

του προϋπολογισµού ανέρχεται 
στα 12,9 δισ. ευρώ (6,6% του 
ΑΕΠ), από 21,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 

ενδεκάµηνο του 2011 
(10,3% του ΑΕΠ). Ετσι εκτιµάται 
on σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, 

το πρωτογενές έλλειµµα κατά 
το 2012 θα διαµορφωθεί σε χαµηλότερο 

ύψος από πς εκηµήσεις του 
προϋπολογισµού. 

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στην κυβέρνηση 
να προβεί σε µία σειρά 

από έκτακτες δράσεις για την ενίσχυση 
της ρευστότητας στην αγορά 

και την ανηµετώτηση προβληµάτων 
κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες 
αφορούν τόσο στην τακτοποίηση 
µέρους των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

ύψους ενός δισ. ευρώ όσο και 
την επιχορήγηση επιδόµατος θέρµανσης 

ύψους 80 εκατ. ευρώ. 

ΣΕΙΡΑ ΝΟΜΟΘΕΓΙΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Πέραν αυτών θα προωθηθούν µία 
σειρά νοµοθετικές ρυθµίσεις στις 
αρχές του 2013 από το Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους µε πς οποίες: ¦ 
θα περιοριστούν γραφαοκραηκά 

θέµατα της υπηρεσίας συντάξεων, 
µε στόχο τη ςτυντµηση του χρόνου 
που απαιτείται για την καταβολή 

της κανονιζόµενης σύνταξης, µέσω 
της κατάργησης των µόνιµων συλλογικών 

οργάνων, τα οποία µεσολαβούν 
µέχρι την οριστική λύση των 

συνταξιοδοτικών διαφορών από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και µέσω της 
συγχώνευσης ∆ιευθύνσεων. ¦ 

θα εκσυγχρο\ασθεί το παρωχηµένο 
νοµοθετικό πλαίσιο για τους 

αδρανείς καταθετικούς λογαριασµούς 
(του Ν.∆. 1195/1942). ¦ 

∆ηµιουργούνται, επίσης, το 
Μητρώο ∆ηµοσιονοµικών Ελεγκτών 

και το Μητρώο Εµπειρογνωµόνων 
σε ∆ηµοσιονοµικούς Ελέγχους, 

για ης ανάγκες του ασκούµενου 
δηµοσιονοµικού ελέγχου. 
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