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Πολιτική Ενημέρωση, 3 Μαΐου 2015 

Αγώνας για την κάλυψη των υποχρεώσεων 

Την εβδομάδα που έρχεται, ο αγώνας της κυβέρνησης για την κάλυψη των αναγκών του 

Δημοσίου συνεχίζεται καθώς την Τετάρτη 6 Μαΐου πρέπει να πληρωθούν στο ΔΝΤ 170 

εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ημέρα ο ΟΔΔΗΧ πραγματοποιεί δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 

γραμματίων για να καλύψει τους τίτλους ύψους 1,4 δισ. ευρώ που λήγουν στις 8 Μαΐου. 

Πρόκειται για έντοκα που είχαν εκδοθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Σημαντικό ποσό 

βρίσκεται σε χέρια ξένων επενδυτών, οι οποίοι δεν αναμένεται να τα ανανεώσουν. Με τις 

ελληνικές τράπεζες να έχουν εξαντλήσει το πλαφόν που έχει θέσει η ΕΚΤ, το Δημόσιο για 

να καλύψει την έκδοση θα χρησιμοποιήσει τα λεφτά των Ταμείων και των φορέων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Με τον ίδιο τρόπο προγραμματίζει να πληρώσει στο ΔΝΤ 750 εκατ. ευρώ στις 12 Μαΐου, 

την επομένη του κρίσιμου Eurogroup της 11ης Μαΐου που, όπως όλα δείχνουν, μπορεί να 

αποδειχθεί η καταληκτική ημερομηνία. Δίοτι σύμφωνα με πηγές που είναι σε θέση να 

γνωρίζουν, με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι διαθέσιμοι κρατικοί πόροι «εξαντλούνται 

στα μέσα του μήνα».  

Αν ως το Eurogroup της 12ης Μαΐου δεν υπάρξει συμφωνία, κοινοτικές πηγές αναφέρουν 

ότι τα δεδομένα θα αλλάξουν. Τυχόν αδυναμία να πληρωθεί το ΔΝΤ θα σημάνει 

πιστωτικό γεγονός, το οποίο θα οδηγήσει σε «κούρεμα» των εγγυήσεων (collateral) που 

έχουν δώσει οι ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ για την άντληση ρευστότητας, διακοπή του 

Εκτακτου Μηχανισμού Χρηματοδότησης των τραπεζών (ELA) και επιβολή περιορισμών 

στην κίνηση κεφαλαίων.  

 

 

Στα πρόθυρα ασφυξίας νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ 

Μια ανάσα από την ασφυξία βρίσκονται νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ λόγω της ελλιπούς 

χρηματοδότησης τους. Ενδεικτικό είναι ότι το πρώτο τετράμηνο του 2015 η κρατική 

χρηματοδότηση των νοσοκομείων ήταν 43,3 εκατ. ευρώ, όταν το αντίστοιχο διάστημα 

του 2014 ανερχόταν σε 629,5 εκατ. ευρώ (τακτική επιχορήγηση και για ληξιπρόθεσμα). 

Ειδικότερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους είχαν διαμορφωθεί σε 940 εκατ. τον Οκτώβριο 

του 2014 και σε 606 εκατ. ευρώ (μείωση 35%) δύο μήνες μετά. Τον Ιανουάριο του 2015 

ανήλθαν σε 708 εκατ. ευρώ και τον Φεβρουάριο σε 787 εκατ. ευρώ (αύξηση 29% το 

πρώτο δίμηνο). 



βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 2 

 

 

Ο ΕΟΠΥΥ από τη μεριά του, θα έπρεπε να λαμβάνει μηνιαίως από τον κρατικό 

προϋπολογισμό 43,8 εκατ. ευρώ και έχει λάβει από την αρχή του έτους ως σήμερα μόνο 

117,4 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο πέρυσι είχε επιχορηγηθεί με 258 εκατ. ευρώ. Από την 

άλλη, πρέπει να λαμβάνει από τα ασφαλιστικά ταμεία 328 εκατ. ευρώ τον μήνα, δηλαδή 

θα έπρεπε να έχουν μπει στα ταμεία του (αν συμπεριληφθεί και ο Απρίλιος) 1,312 δισ. 

ευρώ. Ωστόσο, από την αρχή του 2015 ως σήμερα τα Ταμεία δεν έχουν αποδώσει στον 

ΕΟΠΥΥ περί το μισό δισ. ευρώ. Στον αντίποδο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ 

ανήλθαν σε 1,71 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2014 και 1,19 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 

(μείωση 30%), αλλά τον Φεβρουάριο του 2015 οι ληξιπρόθεσμες άγγιξαν το 1,3 δισ. ευρώ 

(αύξηση 10%).  

Ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει αυτή τη στιγμή μόνο 35 εκατ. ευρώ για τη μισθοδοσία, την Εφορία και 

την αποζημίωση των ασφαλισμένων. Πριν από μία εβδομάδα συγκεντρώθηκαν περίπου 

90 εκατ. ευρώ, τα οποία δόθηκαν άμεσα στους φαρμακοποιούς για την κάλυψη των 

οφειλών του μισού Ιανουαρίου του 2015. Επίσης θα πληρωθούν γιατροί και 

φυσικοθεραπευτές για τον Φεβρουάριο (περίπου 10-12 εκατ.). Συνολικά τα χρέη της 

Πολιτείας προς τους εμπλεκομένους στην εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου 

(φαρμακεία, φαρμακοβιομηχανία, φαρμακαποθήκες) ανέρχονται στο ποσό των 2 δισ. 

ευρώ. Η στάση εμπορίου στην αγορά φαρμάκου θα πραγματοποιηθεί άμεσα αν ο 

ΕΟΠΥΥ δεν αποκτήσει την ελάχιστη βιώσιμη ρευστότητα για να τη διοχετεύσει στους 

παρόχους. 

Από την πλευρά τους, στελέχη του υπουργείου Υγείας αναφέρουν ότι από το 2012 ως 

σήμερα τα Ταμεία οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά είναι 

από τις εισφορές υπέρ υγείας ασφαλισμένων και εργοδοτών. Θεωρούν μάλιστα ότι, αν 

τα Ταμεία απέδιδαν στον ΕΟΠΥΥ, ως όφειλαν, τις εισφορές αυτές, ο Οργανισμός θα 

πλήρωνε τόσο τους παρόχους όσο και τους ασφαλισμένους (αποζημιώσεις) χωρίς 

καθυστερήσεις. Η ειρωνεία είναι ότι την ίδια στιγμή το ΙΚΑ παρακρατά από τον ΕΟΠΥΥ –

χωρίς να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο – 4% σε μηνιαία βάση για την είσπραξη και 

απόδοση των εισφορών των ασφαλισμένων.   

 

 

Ανησυχία για τις προθέσεις της ΕΚΤ – Τι θα κάνει ο Ντράγκι 

Την προσεχή Τετάρτη αναμένεται με ενδιαφέρον από την αγορά η τοποθέτηση του 

επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι. Ο ευρωτραπεζίτης, σύμφωνα με ορισμένες 

εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να ανακοινώσει «κούρεμα» στα collaterals των τραπεζών 

δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στη ρευστότητά τους. Με τις αγορές κλειστές, οι 

ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω του ELA. Για να πάρουν λεφτά,  
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δίνουν collaterals αξίας 100 ευρώ και λαμβάνουν 75 ευρώ σε μετρητά. Το «κούρεμα» 

αυτό μπορεί να αυξηθεί στο 60% ή 50% της αξίας των εγγυήσεων. Αν συμβεί αυτό, 

αυτόματα η ΕΚΤ θα ζητήσει από τις ελληνικές τράπεζες πρόσθετες εγγυήσεις. Σήμερα οι 

τράπεζες διαθέτουν collaterals ύψους σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες 25 δισ. ευρώ 

και σύμφωνα με άλλες 40 δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση τα αποθέματά τους θα 

περιοριστούν σημαντικά, δημιουργώντας περαιτέρω πρόβλημα στη ρευστότητα τους.  

Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι για να λάβει ο Ντράγκι μια τέτοια απόφαση θα πρέπει 

να πάρει «πολιτικό σήμα» από το Eurogroup. «Η ΕΚΤ από μόνη της δύσκολα θα λάβει μια 

απόφαση που θα δημιουργήσει πρόβλημα σε τέσσερις ευρωπαϊκές τράπεζες (σ.σ.: τις 

ελληνικές συστημικές τράπεζες) τις οποίες εποπτεύει» αναφέρουν τραπεζικοί κύκλοι και 

προσθέτουν ότι «η Ευρωτράπεζα συμβάλλει σημαντικά στο να κρατάει τη ρευστότητα 

των ελληνικών τραπεζών σε ικανοποιητικά επίπεδα». 

Ως παράδειγμα αναφέρουν την απόφαση της περασμένης Τετάρτης να αυξήσει τον ELA 

κατά 1,5 δισ. ευρώ, πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Παρά τις αυξημένες εκροές 

καταθέσεων εξαιτίας της μεταφοράς κεφαλαίων από τα Ταμεία και τους δημόσιους 

φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες εκτιμάται ότι διαθέτουν ένα «μαξιλάρι» 

ρευστότητας ύψους 2,5-3 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.  

 

 

Η πρόταση του Σταύρου Θεοδωράκη 

Εκεί στο Στρασβούρβο όπου βρέθηκε ο Αντ. Σαμαράς για να μιλήσει σε εκδήλωση του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έμαθε από τους ξένους ότι ο Αλ. Τσίπρας τους έλεγε 

προεκλογικά πως θα σχηματίσει κυβέρνηση με το Ποτάμι του Στ. Θεοδωράκη και όχι με 

τους ΑΝΕΛ του Π. Καμμένου. Ο κ. Θεοδωράκης, ωστόσο το επιβεβαίωσε, 

υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι ο κ. Τσίπρας του πρόσφερε τρία  υπουργεία και άλλα τόσα 

υφυπουργεία. Αλλά μη νομίζετε ότι το παιχνίδι της συμμετοχής του Ποταμιού στην 

κυβέρνηση έχει τελειώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Θεοδωράκης επανέρχεται λίαν 

συντόμως με νέα πρόταση, η οποία προβλέπει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, με 

πρωθυπουργό τον Αλ. Τσίπρα, με την προϋπόθεση όμως να εκδιώξει από αυτήν τα... 

«βαρίδια», δηλαδή και τον Π. Καμμένο και τους κομμουνιστογενείς του Π. Λαφαζάνη. Έτσι, 

για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις (και την επερχόμενη... κωλοτούμπα). 
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Flash News 

Στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του προέδρου του Eurogroup 

Γερούν Ντάισελμπλουμ την επομένη της επεισοδιακής συνεδρίασης στη Ρίγα, εκτιμάται 

ότι διατυπώθηκε ένα μήνυμα: είτε ο Βαρουφάκης θα έπρεπε να απομακρυνθεί είτε η 

διαπραγματευτική στάση και συμπεριφορά των εκπροσώπων της Αθήνας έπρεπε να 

μεταβληθεί. Από τη στιγμή που στον κ. Βαρουφάκη «επιβλήθηκαν» ο Γ. Χουλιαράκης (στο 

τεχνικό σκέλος) και ο Ευκλ. Τσακαλώτος (στο πολιτικό) οι συζητήσεις στο Brussels Group 

και στα τεχνικά κλιμάκια προχώρησαν. 

Οι εξελίξεις μετά τις πρόσφατες επικοινωνίες και επαφές Τσίπρα – Μέρκελ υπήρξαν 

κατακλυσμιαίες. Ο ανασχηματισμός της ομάδας διαπραγμάτευσης επί της ουσίας 

άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας της. Η εμπλοκή του πρωθυπουργικού γραφείου έγινε πιο 

άμεση – εξ ου και εμφανίζεται να κυριαρχεί η διάθεση για συμβιβασμό. Κατόπιν αυτών, ο 

πρόεδρος του ΣΟΕ Γ. Χουλιαράκης ενημερώνει αναλυτικά τον υπουργό Οικονομικών, 

σύμφωνα με πληροφορίες παρουσία και πρακτικογράφου, είτε όποτε βρίσκεται στις 

Βρυξέλλες στέλνει ανά ώρα e-mail στον κ. Βαρουφάκη. Η πληροφόρηση αυτή 

μεταφέρεται στον κ. Τσίπρα και στον κ. Τσακαλώτο, εν συνεχεία ενημερώνονται οι 

υπόλοιπες ομάδες για την πορεία της διαπραγμάτευσης και εν τέλει λαμβάνονται οι 

πολιτικές αποφάσεις. 

Το μόνο σημείο που μετά βεβαιότητος έχει αλλάξει στις διαπραγματεύσεις είναι ότι ο 

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μοιάζει πλέον να έχει κατανοήσει πολύ καλά τις 

κατακλυσμιαίες επιπτώσεις από τη μη επίτευξη συμφωνίας. Σε αυτό καταλυτικός ήταν ο 

ρόλος της Ανγκελα Μέρκελ. Σύμφωνα με πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν, η 

καγκελάριος κατέστησε απολύτως σαφές στον έλληνα πρωθυπουργό, στην τελευταία 

συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, τι πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξει συμφωνία. Η 

γερμανίδα ηγέτης δεν θέλει Grexit. Καθοδηγούμενη από ρεαλισμό η Μέρκελ εμφανίζεται 

διατεθειμένη για συμβιβασμό στους αριθμούς, αρκεί να μην εκτροχιάζονται οι 

ισορροπίες. Απαιτεί όμως σεβασμό στις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις. 

Με τη διαπραγμάτευση κυβέρνησης – δανειστών να πλησιάζει στο σημείο καμπής, ο 

πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Σε όλες τις πρόσφατες 

συνεδριάσεις κομματικών και κυβερνητικών οργάνων απέφυγε να τοποθετηθεί ανοιχτά 

υπέρ του ενός ή του άλλου ενδεχομένου. Ωστόσο κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες 

εμφανίζονται βέβαιοι: «Οι επιδιώξεις του Τσίπρα αυτή τη στιγμή συμπίπτουν με τα 

μηνύματα που έρχονται από την Ευρώπη» λένε. Όπως σημειώνει υπουργός που κατέχει 

νευραλγική θέση στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, η επιτάχυνση της διαδικασίας 

και η επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας – πακέτου εντός του Μαϊου είναι επιδίωξη και 

της κυβέρνησης. 

Το λένε πλέον ανοιχτά και δημοσίως όλο και πιο πολλοί. Ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης κάνει 

ότι είναι δυνατόν για να υπονομεύσει τη συμφωνία και ότι ο ρόλος του στις  
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διαπραγματεύσεις γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο προβληματικός. Μετά το 

«ράπισμα» (για πολλούς bullying) που υπέστη από τους ευρωπαίους συναδέλφους του 

στο Eurogroup της Ρίγας, βρήκε την ευκαιρία να... αναγεννηθεί τόσο με το επεισόδιο με 

τους αντιεξουσιαστές στα Εξάρχεια όσο και με την παρουσία του στην πορεία για την 

Πρωτομαγιά, όπου έτυχε από συμπαθούντες και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ υποδοχής rock star. 

Αλλά αυτό δεν αλλάζει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί για αυτόν και, όπως λένε στην 

κυβέρνηση και αλλού, αυτός είναι που συστηματικά υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις, 

κάνοντάς τους να διερωτώνται: Γιατί; 

Στα... βαθιά ετοιμάζεται να κολυμπήσει ο Γ. Σακελλαρίδης, καθώς τη Δευτέρα αρχίζει ξανά 

(ύστερα από διακοπή σχεδόν τριών ετών...) το μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών. 

Προς το παρόν, η ενημέρωση δεν θα γίνεται επί καθημερινής βάσης (η αρχική σκέψη 

είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να συναντάται με τους δημοσιογράφους κάθε 

Δευτέρα και Πέμπτη, στις 12.30, στο κτίριο της Γ.Γ. Ενημέρωσης, στη Συγγρού), αλλά από 

το... καθόλου (όπως ίσχυε τα τελευταία χρόνια) κάτι είναι κι αυτό... 

Σκάει σε λίγες εβδομάδες βόμβα μεγατόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει 

ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα για σημαντικό πολιτικό πρόσωπο (από αυτούς που 

συνηθίζουν να κουνούν το δάχτυλό προς τους πάντες, ακόμη και στο κόμμα του) για 

απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων στο «πόθεν έσχες». Η δικογραφία έχει σχηματιστεί και 

θα οδεύσει προς τη Βουλή, ώστε να ζητηθεί άρση της ασυλίας του, για να μπορέσουν οι 

εισαγγελείς να ασκήσουν ποινική δίωξη. Το θέμα είναι ότι αν όντως αρθεί η ασυλία και 

ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη, τότε με τα ισχύοντα στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής 

δεσμεύονται αυτομάτως και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. 

Πολλές οι ερωτήσεις πρωτοκλασάτων στελεχών της κυβέρνησης προς τους αδελφούς 

Κυπρίους πως τα κατάφεραν με το Μνημόνιο και πως αντιμετώπισαν την τρόικα χωρίς 

να ανοίξει μύτη στην κοινωνία, στα πολιτικά κόμματα και στους συνδικαλιστές της 

Μεγαλονήσου. Και κυρίως ερωτήσεις συριζαίων υπουργών του τύπου πως πέτυχαν 

μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να βγουν στις αγορές, να αντλήσουν στο άψε 

σβήσε περί το 1 δισ. ευρώ και τον Νοέμβριο να τελειώνουν οριστικά με τα μνημόνια. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κύπρο αντιμετώπισαν με μεγάλη σοβαρότητα και 

προσοχή το όλο ζήτημα. Δημιούργησαν ειδική διαπραγματευτική ομάδα, που έρχεται σε 

επαφή με την τρόικα, ότι οι τροϊκανοί δεν διαπραγματεύονται με τους υπουργούς, παρά 

μόνο ζητούν πληροφορίες από αυτούς, ότι μόνο δύο φορές συναντήθηκαν με τον 

Πρόεδρο της Κύπρου (η μία μάλιστα αφορούσε τη θέσπιση του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος) και ότι και τις δύο φορές βρέθηκαν ισοδύναμα μέτρα. Το σημαντικότερο; 

Κέρδισαν την αξιοπιστία των δανειστών. Δεν υπήρξαν διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, 

καταλήψεις, αφού η κυβέρνηση απέσπασε  τη συναίνεση όλων των κομμάτων. Άλλωστε 

ποιος θα διαμαρτυρηθεί;  Το (αριστερό) ΑΚΕΛ, που όταν ήταν κυβέρνηση όλοι πιστεύουν 

ότι με την πολιτική του έφερε το Μνημόνιο και την οικονομική της Κύπρου;  

 


