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Στοιχεία Δεκεμβρίου

Στα 5,38 δισ
τα φέσια
του Δημοσίου
Ο Τα χρέη προς ιδιώτες

δημιουργούν συνθήκες
ασφυξίας στην αγορά

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
του Δημοσίου προς ιδιώτες

Ανεξόφλητες
ληξιπρόθεσμες

οφειλές
Δημοσίου

Εκκρεμείς
επιστροφές

φόρων

3,076
I

διο ευρώ

4,647i 0,755

0,739

i

toc 2014
Σύνολο 3,831

Δεκ 2015
Σύνολο 5,386

3 4

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

Στα 5,38 διο ευρώ ανήλθαν στο τέλος
Δεκεμβρίου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημόσιου προς ιδιώτες Μειώθηκαν

κατά 340 εκατ ευρώ Σελ 7

Ο ΕΟΠΥΥ τα ασφαλιστικά ταμεία και τα
νοσοκομεία χρωστούν τα περισσότερα
σε ιδιώτες Για εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων

οφειλών του Δημοσίου προς
τους ιδιώτες μιλά η ΝΔ σελ 7



1. ΣΤΑ 5,38 ΔΙΣ ΤΑ ΦΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/02/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/02/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 7

Εναντι 3,83 δισ που ήταν στο τέλος του 2014

Στα 5,586 διο τα χρέη του
Δημοσίου οε ιδιώτες το 20 15

Ληξιπρόθεσμες
οφειλές συνολικού

ύψους 5,386 διο
ευρώ άφησε το Δημόσιο

στους ιδιώτες το 2015 έναντι 3,83
διο ευρώ που ήταν στο τέλος του
2014 Παρά το γεγονός ότι οι ανεξόφλητες

ληξιπρόθεσμες οφειλές
του Δημοσίου αλλά και οι εκκρε
μείες επιστροφές φόρου μειώθηκαν
κατά 340 εκατ ευρώ το Δεκέμβριο
του 2015 τα συνολικά φέσια του
Δημοσίου προς την αγορά παραμένουν

μεγάλα προκαλώντας συνθήκες

ασφυξίας
Συγκεκριμένα στα τέλη του

περασμένου Δεκεμβρίου οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές από τα 5,08 δισ

ευρώ μειώθηκαν στα 4,647 δισ
ευρώ ενώ παράλληλα οι επιστροφές

φόρου που εκκρεμούν διαμορφώθηκαν

οε 739 εκατ ευρώ από
715 εκατ ευρώ τον Νοέμβριο Από
τους άμεσους φόρους προέρχονται
τα 433 εκατ ευρώ και από τους
έμμεσους φόρους τα 150 εκατ ευρώ
ενώ στα μη φορολογικά έσοδα έχουν

εμφανιστεί υποχρεώσεις 155
εκατ ευρώ

Όπως όλους τους τελευταίους
μήνες έτσι και τον Δεκέμβριο τα
μεγαλύτερα χρέη προέρχονται από
τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

που ανήλθαν στα 2,77 διο
ευρώ από 2,84 διο ευρώ που ήταν

τον περασμένο Νοέμβριο Από
αυτά το 1 7 δισ ευρώ αφορά οφειλές
ΕΟΠΥΥ και τα 586 εκατ ευρώ του
Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Ακολουθούν τα δημόσια
νοσοκομεία τα οποία χρωστούν σε
ιδιώτες 93 1 εκατ ευρώ από 1,11 δισ
τον Νοέμβριο και οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 290 εκατ

ευρώ από 313 εκατ ευρώ το
Νοέμβριο

Χ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Για εκτόξευση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δημοσίου κατά τη διάρκεια της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
κάνει λόγο ο τομεάρχης οικονομί

Ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες

Ανεξόφλητες
ληξιπρόθεσμες

οφειλές
Δημοσίου

Εκκρεμείς
επιστροφές

φόρων

0,755

0,739

0

Δεκ
Σύνολο 3,831

Δεκ 2015
4 Σύνολο 5,386

ας της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας
Συγκεκριμένα ανήλθαν περίπου
στα 4,7 δισ ευρώ στο τέλος του 20 15

αυξημένες κατά 51 από το τέλος
του 2014 Συνεπώς διαμορφώθηκαν

σε επίπεδο υψηλότερο και από
το Δεκέμβριο του 2013

Όπως αναφέρει ο κ Στάικούρας
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
μειώθηκαν κατά περίπου 6 διο

ευρώ ή 65 την περίοδο 2013-2014
ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα

στην οικονομία Η Κυβέρνηση

της Αριστεράς με τις πράξεις
και παραλείψεις της έχει διαμορφώσει

συνθήκες ασφυξίας στην
οικονομία επιστρέφοντας την οικονομία

τουλάχιστον 2 χρόνια πίσω

υπογραμμίζει χαρακτηριστικά
ο τομεάρχης οικονομίας της Ν.Δ
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Προς ψήφιση οι ρυθμίσεις για ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων
Χωρίς αλλαγές και με το πράσινο
φως από τους εκπροσώπους των
δανειστών προωθεί το υπουργείο
Υγείας ρυθμίσεις για την ιατροφαρμακευτική

κάλυψη των ανασφάλιστων

τη λίστα χειρουργείου
στο ΕΣΥ και γενικότερα θέματα
λειτουργίας των δημοσίων μονάδων

Υγείας
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου

Υγείας το σχέδιο νόμου για
το παράλληλο πρόγραμμα όσον
αφορά τις ρυθμίσεις αρμοδιότητας

του συγκεκριμένου υπουργείου
έχει πάρει την έγκριση της τρόικας

και θα συνεχίσει από εκεί
που σταμάτησε τον περασμένο
Δεκέμβριο από τη συζήτηση στις
επιτροπές της Βουλής Για τον
λόγο αυτό οι επιτροπές Κοινωνικών
Υποθέσεων Δημόσιας Διοίκησης
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
και Μορφωτικών Υποθέσεων θα
συνεδριάσουν από κοινού την Τετάρτη

και την Παρασκευή 3η και
4η συνεδρίαση επί του σχεδίου

νόμου Η ψήφιση του ν/σ εκτιμάται
από το υπουργείο Υγείας ότι

θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα
Από το ν/σ θα αφαιρεθούν φυσικά
διατάξεις που πέρασαν με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου παραμονές

Πρωτοχρονιάς
Το βασικό κομμάτι του νομοσχεδίου

σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις

του υπουργείου αφορά
την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων

και ευπαθών ομάδων ανεξαρτήτως

του νομικού τους κα¬

θεστώτος Η φιλοσοφία της ρύθμισης

είναι n ελεύθερη πρόσβαση
στις δημόσιες δομές υγείας βάσει
του ΑΜΚΑ και η νοσηλευτική διαγνωστική

και φαρμακευτική κά
λυψή τους Μετά την ψήφιση του
ν/σ θα εκδοθεί υπουργική απόφαση

που Θα περιγράφει όλες τις
λεπτομέρειες του μέτρου Για τους
μετανάστες χωρίς χαρτιά εξετάζεται

η χορήγηση ειδικών βεβαιώσεων

ή προσωρινού ΑΜΚΑ
Επιπλέον καθιερώνεται λίστα

χειρουργείου για να αντιμετωπιστεί
το φακελάκι Η ημερομηνία

επέμβασης θα γίνεται άμεσα γνωστή

στον ασθενή και θα καθορίζεται

με βάση ιατρικό τεκμηρίωση
αξιολόγηση της νόσου και του
επείγοντος ή όχι του περιστατικού
Τέλος με το ν/σ καθορίζεται το
πλαίσιο λειτουργίας του νοσοκομείου

Θήρας το οποίο θα ανήκει
στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων
Υγείας Α.Ε

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Το Δημόσιο στερεί
5,38 δισ. ευρώ
από την πραγματική
οικονομία
Μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 50%
τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους ιδιώτες

φ Οφειλές Δημοσίου: Στα 5,38 δισ.
ευρώ διαμορφώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές του Δημοσίου σιο τέλος
του 2015, αυξημένες κατά 50% σε σχέση 

με το τέλος του 2014. Σελ. 19

Μέσα σε ένα χρόνο οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του Δημοσίου προς

τους ιδιώτες προμηθευτές εκτινάχθηκαν 

κατά 50%, εντείνοντας
τα ήδη μεγάλα προβλήματα ρευστότητας 

που αντιμετωπίζει η αγορά. 

Τον περασμένο Δεκέμβριο, τα
ληξιπρόθεσμα χρέη έφθαναν τα
4,64 δισ. ευρώ, έναντι 3,076 δισ.
ευρώ τον Δεκέμβριο του 2014. Εάν,
δε, συμπεριληφθούν και οι καθυστερήσεις 

στις επιστροφές φόρου,
ύψους 739 εκατ. ευρώ, το συνολικό
ποσό που στερεί το Δημόσιο από
την πραγματική οικονομία ανέρχεται 

στα 5,38 δισ. ευρώ.
Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις 

καλούνται να είναι συνεπείς 

στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 

και μάλιστα με αυξημένη
προκαταβολή φόρου, η οποία ανέρχεται 

στο 100%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 

τα μισά χρέη (2,77 δισ. ευρώ)
προέρχονται από τους Οργανισμούς 

Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΟΚΑ). Εξ αυτών, 1,7 δισ. είναι του
Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και 586
εκατ. ευρώ του Ταμείου Πρόνοιας
Δημοσίων Υπαλλήλων. Ακολουθούν
οι οφειλές των νοσοκομείων, ύψους
931 εκατ., των ΟΤΑ που φθάνουν
τα 290 εκατ. και των νομικών προσώπων 

στα 203 εκατ. ευρώ.
Η κυβέρνηση με τις πράξεις

και παραλείψεις της έχει διαμορφώσει 

συνθήκες «ασφυξίας» στην
αγορά, επιστρέφοντας την οικονομία 

τουλάχιστον δύο χρόνια πίσω, 

τόνισε ο συντονιστής Οικονομικών 

Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, 

βουλευτής Χρήστος
Σταϊκούρας. Σελ. 19
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Αυξημένα κατα 50
τα ληξιπρόθεσμα χρεη
του Δημοσίου σε ενα ετος
Στα 5,38 δισ ευρώ εκτινάχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015

Τεράστια προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις

Οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις του Δημοσίου

Σε δισ ευρώ

Γου ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν

οι οφειλές του Δημοσίου

προς τους προμηθευτές
στερώντας από την αγορά 5,38
δισ ευρώ Το ποσό αυτό δημιουργεί

τεράστια προβλήματα
ρευστότητας στις επιχειρήσεις
οι οποίες αδυνατούν πλέον να
αντεπεξέλθουν cms υποχρεώσεις
τους τη στιγμή που το Δημόσιο
τούς ζητά να πληρώνουν στην
ώρα τους φόρους που τους αναλογούν

και μάλιστα με αυξημένη
προκαταβολή φόρου που ανέρχεται

στο 100 Αν και τα στοιχεία

που δημοσιοποίησε το
υπουργείο Οικονομικών δείχνουν

μείωση των οφειλών του
Δημοσίου κατά 340 εκατ ευρώ
τον Δεκέμβριο του 2015 σε σχέση
με τον περασμένο Νοέμβριο του
2015 ωστόσο είναι αυξημένα
κατά 50 σε σχέση με τον Δεκέμβριο

του 2014 όπως επίσης
και με τα χρέη του Δεκεμβρίου
του 2013

Οι μεγαλύτερες οφειλές
Από τα 5,38 δισ ευρώ που

χρωστάει το Δημόσιο τα 4,64
δισ ευρώ από 3,076 δισ ευρώ
τον Δεκέμβριο του 2014 και 4,25
δισ ευρώ τον Δεκέμβριο του
2013 αφορούν ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις προς τους προμη¬

θευτές ενώ τα υπόλοιπα 739
εκατ ευρώ αφορούν καθυστερημένες

επιστροφές φόρου Το
ποσό των επιστροφών αλλά και
των οφειλών είναι σημαντικά
μεγαλύτερο δεδομένου ότι ληξιπρόθεσμες

θεωρούνται υποχρεώσεις

προς τρίτους εκτός
γενικής κυβέρνησης που δεν
εξοφλήθηκαν ύστερα από την
παρέλευση 90 ημερών από την
ημερομηνία οφειλής και οι εκ

Τα 4,25 δια
αφορούν
ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις προς
τους προμηθευτές
ενώ τα 739 εκατ σε
επιστροφές φόρου

κρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν

στοιχεία εκκρεμών
επιστροφών για τις οποίες έχει
εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό

Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης
ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του

μήνα αναφοράς
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία

τα μεγαλύτερα χρέη προέρχονται

από τους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης και ακο¬

λουθούν τα δημόσια νοσοκομεία
Ειδικότερα Τα χρέη των Οργανισμών

Κοινωνικής Ασφάλισης
ΟΚΑ διαμορφώθηκαν στα

τέλη Δεκεμβρίου στα 2,77 δισ
Εξ αυτών το 1,7 δισ είναι του
Ενιαίου Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ και
τα 586 εκατ του Ταμείου Πρόνοιας

Δημοσίων Υπαλλήλων
• Οι οφειλές των ΟΤΑ μειώθηκαν
στα 290 εκατ ευρώ από 313 εκατ
ευρώ τον Νοέμβριο του 2015
• Στα νομικά πρόσωπα τα χρέη
ανέρχονται στα 203 εκατ ευρώ
• Στα νοσοκομεία τα χρέη μειώθηκαν

στα 931 εκατ ευρώ από
1,1 δισ ευρώ που ήταν στα τέλη
Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τον συντονιστή
Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας

Δημοκρατίας βουλευτή Χρήστο

Στάικούρα Οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις του Δημοσίου προς
ιδιώτες το 2015 εκτοξεύθηκαν
Συγκεκριμένα ανήλθαν περίπου
στα 4,7 δισ ευρώ στο τέλος του
2015 αυξημένες κατά 51 από
το τέλος του 2014 Συνεπώς διαμορφώθηκαν

σε επίπεδο υψηλότερο
και από τον Δεκέμβριο του

2013 Υπενθυμίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις μειώθηκαν
κατά περίπου 6 δισ ευρώ ή

65 την περίοδο 2013-2014 ενισχύοντας

ουσιαστικό τη ρευστότητα

στην οικονομία Η κυ

2013 ΔΕΚ 4,25
mi λ2014 ΔΕΚ 3,08

ΙΑΝ 3,31
ΦΕΒ M'y3,47
MAP 3,83
ΑΠΡ 4,22

2015
MAI 4,39

ΙΟΥΝ 4,69
Ι0ΥΛ 5,07
ΑΥΓ 5,22
ΣΕΠ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΙ 5'26
ΟΚΤ 5,21
Ν0Ε 5,08
ΔΕΚ

μ fir

Επιστροφές φόρου
σε καθυστέρηση

€739εκατ

βέρνηση της αριστερός με τις
πράξεις και παραλείψεις της έχει
διαμορφώσει συνθήκες ασφυξίας

στην οικονομία επιστρέφοντας

την οικονομία τουλάχιστον
2 χρόνια πίσω

Δημόσιο χρέος
Οσον αφορά στο δημόσιο χρέος
στα τέλη Δεκεμβρίου 2015

διαμορφώθηκε στα 321,33 δισ
ευρώ από 324,12 δισ ευρώ που

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ήταν στα τέλη του 2014 Οι
εγγυήσεις

του Δημοσίου αυξήθηκαν
το 2015 στα 137,46 δισ

ευρώ από 102,85 δισ ευρώ που
ήταν το 2014 Από το ποσό των
137,46 τα 79,5 αφορούν εγγυήσεις

του Δημοσίου με καθεστώς
τραπεζικής εγγύησης και τα
υπόλοιπα 57,85 δισ ευρώ αφορούν

στις εγγυήσεις του μηχανισμού

έκτακτης ενίσχυσης
ρευστότητας

ELA
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