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Σταδιακή αποπληρωµή 
οφειλών του ∆ηµοσίου T - .' 
>> Ανοίγει σταδιακά η στρόφιγγα 

για την παροχή ρευστότητας 
στην πραγµατική οικονοµία 
ύστερα από την αποδέσµευση 
της νέας δόσης δανείων 

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ 

Ξεκινά σήµερα n σταδιακή αποπλρρωµή 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου 
προς ιδιώτες καθώς αναµένεται να καταβληθούν 

τα πρώτα περίπου 300 εκατ. ευρώ σε 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 42 υπερχρεωµένων 

δήµων και για την καταβολή εφάπαξ σε 
1.200 δηµοσίους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν. 

Συνολικά έως το τέλος του έτους 
αναµένεται n πληρωµή επιπλέον 700 εκατ. 
ευρώ γιατην κάλυψη ληξιπρόθεσµων οφειλών 
του ∆ηµοσίου προς ιδιώτες µε στόχο το συνολικό 

ποσό που θα διατεθεί φέτος για το σκοπό 
αυτό να ανέλθει σε Ιδιο. ευρώ. 

Τις συγκεκριµένες ανακοινώσεις έκανε 
χθες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς ύστερα 

από ευρεία σύσκεψη που είχε στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, µε τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκοΰρα 

και το επιτελείο του. 
- Με τη σταδιακή εξόφληση των ληξιπρόθεσµων 

οφειλών του ∆ηµοσίου, οι οποίες 
συνολικά ανέρχονται σε 9 δισ. ευρώ, ανοίγει 
σταδιακά n στρόφιγγα για την παροχή ρευστότητας 

στην πραγµατική οικονοµία, ύστερα 
από την έγκριση της Ευρωζώνης για την αποδέσµευση 

της νέας δόσης των δανείων από 
το πρόγραµµα στήριξης. 

«ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ» 

«Θα δώσουµε επιτέλους την αρχή της ρευ»¦ 

«Θα δώσουµε επιτέλους την αρχή της ρευστότητας στην αγορά, το οξυγόνο που τόσο το 
έχουν ανάγκη και σι επιχειρήσεις και ο καταναλωτής», δήλωσε χθες ο κ. Σαµαράς ύστερα 
από ευρεία σύσκεψη που είχε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, µε τον Xp. Σΐάίκούρα 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
TOY ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο πρωθυπουργός δήλωσε απόλυτα ικανοποιηµένος 
από την εκτέλεση του προϋπολογισµού 

και σηµείωσε πως n χρηστή διαχείριση 
δίνει τη δυνατότητα για κάποιες παροχές. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΓΛΚ n κυβέρνηση 
προχώρησε ή προχωρά άµεσα: 

IV1 Στην απόδοση των οφειλόµενων και 
των πιστώσεων για επενδυτικές δαπάνες προς 

τους ΟΤΑ α' βαθµού, ύψους 300 εκατ. ευρώ 
περίπου. 

k$f Στην έκτακτη επιχορήγηση του ΕΟΠΠΥ 
για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων 

σε νοσοκοµεία κατά 100 εκατ. ευρώ και 
80 εκατ. ευρώ για την εξόφληση απλήρωτων 
υποχρεώσεων του Σεπτεµβρίου προς τους 
φαρµακοποιούς. 

%(f Στην επιχορήγηση επιδόµατος θέρµανσης 
80 εκατ. ευρώ. 

στότητας στην πραγµατική οικονοµία, ύστερα 
από την έγκριση της Ευρωζώνης για την αποδέσµευση 

της νέας δόσης των δανείων από 
το πρόγραµµα στήριξης. 

«ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ» 

«Θα δώσουµε επιτέλους την αρχή της ρευστότητας 
στην αγορά, το οξυγόνο που τόσο το 

έχουν ανάγκη και οι επιχειρήσεις και ο καταναλωτής», 
δήλωσε χθες ο κ. Σαµαράς τονίζοντας 

πως το ∆ηµόσιο δεν πρέπει να ξαναδηµιουργήσει 
τέτοια χρέη. «Από το 2009 το 

Ελληνικό Κράτος ξεκίνησε να συσσωρεύει 
- και είναι µια πολύ κακή συνήθεια αυτή 
χρέη προς τον'Ελληνα ιδιώτη.» ∆εσµεύθηκε 
παράλληλα πως από το 2013 θα συνεχιστεί n 
αποπληρωµή για το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσµων 

οφειλών του ∆ηµοσίου. Συνολικά οι 
ληξυιρόθεσµες οφειλές του ∆ηµοσίου υπερβαίνουν 

τα 9 δισ. ευρώ. 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΠΝΟΥΝ ΦΕΤΟΣ 

Σύµφωνο µε την αναλυτική ανακοίνωση 
που εξέδωσε ο κ. Σταϊκούρας: 

Σήµερα θα πληρωθούν 40 εκατ. ευρώ 
για το Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

προκειµένου να χορηγηθεί εφάπαξ σε 
1.200 συνταξιούχους. Παράλληλα θα δοθούν 
255,3 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών 
ώστε 42 υπερχρεωµένοι ∆ήµοι της χώρας να 
εξοφλήσουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 
τους. 

Vf Μέχρι το τέλος του έτους το ΓΛΚ θα 
διαθέσει πόρους για ληξιπρόθεσµες οφειλές 
από επιστροφή φόρων, υποχρεώσεις του ΕΟΠΠΥ 

προς παρόχους υγείας και φαρµακοποιούς 
και για υποχρεώσεις υπουργείων και 

άλλων φορέων. Μέχρι σήµερα έχουν αποσταλεί 
και αξιολογούνται αιτήµατα των υπουργείων 

Παιδείας, Πολιτισµού και Εθνικής Άµυνας; 
To συνολικό ποσό που θα εκταµιευθεί 

για ληξιπρόθεσµες οφειλές έως το τέλος του 
έτους εκτιµάται στο 1 δισ. ευρώ. 

τ 
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