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► ► ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Στα 6,7 δια €
τα φέσια
του Δημοσίου
προς ιδιώτες
ΟΡΙΑΚΗ μείωση κατά 9 εκατ ευρώ
παρουσίασαν οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου τον Απρίλιο
φτάνοντας τα 6,679 δισ ευρώ έναντι
6,688 δισ με τον Μάρτιο με μικρές
αυξομειώσεις στις οφειλές των
βασικών κλάδων της Γενικής Κυβέρνησης

Ειδικότερα οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων
μειώθηκαν κατά 1 εκατ ευρώ στα
2.875 δισ ευρώ τον Απρίλιο από
2.876 δισ ευρώ τον Μάρτιο Από
αυτά τα χρέη του ΕΟΠΠΥ μειώθηκαν
κατά 34 εκατ ευρώ στα 1 65 δισ
από 1 68 δισ ευρώ τον Μάρτιο
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των
δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκαν
κατά 25 εκατ ευρώ στα 1,121 δισ
ευρώ από 1 1 46 δισ ευρώ τον Μάρτιο

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
μειώθηκαν τον Απρίλιο κατά 34 εκατ
ευρώ στα 326 εκατ ευρώ από 358
εκατ ευρώ τον Μάρτιο Οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές των ΝΠΔΔ μειώθπ
καν κατά 26 εκατ ευρώ στα 519
εκατ ευρώ από 545 εκατ ευρώ τον
Μάρτιο Αντίθετα οι καθυστερούμενοι

φόροι αυξήθηκαν κατά 83 εκατ
ευρώ φτάνοντας τα 1 1 82 δισ ευρώ
από 1 099 εκατ ευρώ τον Μάρτιο
Μεγαλύτερες μειώσεις αναμένονται
τους επόμενους μήνες όταν θα
εκταμιευτεί επιτέλους η δόση των 7,5
δισ ευρώ με δεδομένο ότι από τα
χρήματα αυτά με βάση τη συμφωνία
για την αξιολόγηση τα 1 8 δια ευρώ
θα δοθούν για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων

οφειλών του Δημοσίου
προς ιδιώτες

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 01 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΑΧΕΠΑ

Εκανα τη
δωρεά για να
χειρουργηθεί
η γυναίκα μου
Δ εν ήταν για εμένα Ηταν

για τη σύζυγο μου Είχε
Α™Λ μπει στο ΑΧΕΠΑ να κάνει

επέμβαση χολής Γι αυτό έκανα

τη δωρεά Ευτυχώς όλα πήγαν
καλά λέει στον E T ένας από
τους ασθενείς που δώρισε φάρμακα
και εργαλεία στο ΑΧΕΠΑ Σύμφωνα με
τα στοιχεία από τη Διαύγεια ο N.M
από τις Σέρρες δώρισε στο νοσοκομείο

της Θεσσαλονίκης δύο φίλτρα
λαπαροσκοπικού πύργου τα οποία
έγιναν αποδεκτά από τη διοίκηση του
νοσοκομείου Μόνο που από χθες το
ΑΧΕΠΑ βρίσκεται στο μάτι των στελεχών

του Σώματος Ελεγκτών Υγείας
καθώς οι εργαζόμενοι του κατήγγειλαν

ότι το νοσοκομείο ζητούσε από
τους ασθενείς να δωρίσουν φάρμακα

και εργαλεία για να μπουν στο
χειρουργείο Μάλιστα αν το έκαναν
προσπερνούσαν άλλους ασθενείς που
ήταν στη λίστα αναμονής

Εδωσε 70 ευρώ
Στη δική μου περίπτωση δεν έγινε

έτσι Η επέμβαση στη σύζυγο έγινε
κανονικά στην ώρα της Κανείς δεν
μου είπε ότι θα γινόταν πιο γρήγορα
αν δίναμε τα φίλτρα ή δεν θα γινόταν

καθόλου αν δεν τα δίναμε Μου
εξήγησαν ότι λόγω των οικονομικών
δυσκολιών αν μπορούσα να έκανα δωρεά

στο νοσοκομείο τα δύο φίλτρα που
θα χρησιμοποιούνταν στην επέμβαση
της συζύγου Και τα δύο κόστιζαν 70
ευρώ Τα δώρισα με το σκεπτικό να έχει
και κάποιος άλλος τη δυνατότητα να
κάνει την επέμβαση εξήγησε στον
ET ο N.M

Συνεχίζοντας την έρευνα στη Διαύγεια

βρίσκει κανείς πραγματικά εκατοντάδες

δωρεές τέτοιων φαρμάκων
και εργαλείων που όλες γίνονταν

αποδεκτές από το Δ.Σ Και ενώ κανείς

2 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
aaggelldis@e-typos.com

δεν απαγορεύει τις δωρεές ειδικά
προς ένα νοσοκομείο γεννά πολλά
ηθικά ίσως και ποινικά ερωτήματα
το αν είναι σωστό αυτός που δωρίζει
να είναι και ο αποδέκτης της δωρεάς

Και ακόμη περισσότερο βέβαια
όταν ο δωρητής φέρεται να προσπερνά

ασθενείς της λίστας αναμονής και
να εισέρχεται κατά προτεραιότητα στο

χειρουργείο
Οπως ήταν φυσικό οι καταγγελίες

των εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ προκάλεσαν

σάλο με αποτέλεσμα την παρέμ

Ο N.M από tis Σέρρε
παραδέχεται στον Ε.Τ
ότι δώρισε δύο φίλτρα
λαπαροσκοπικού
πύργου όχι όμακ για
να προσπεράσει àflflous
από τη λίστα αναμονής

βαση τόσο του εισαγγελέα όσο και του
υπουργείου Υγείας Χθες την πύλη του
νοσοκομείου πέρασαν στελέχη του Σώματος

Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
και Πρόνοιας τα οποία ξεκίνησαν να
κάνουν φύλλο και φτερό όλες τις
δωρεές

Οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους με
διάφορους τρόπους άγνωστους σε
μας κάνουν δωρεά χειρουργικών υλικών

μέσα στο νοσοκομείο με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν για άμεση επέμβαση
στους ίδιους Τα χρήματα είναι ενδεικτικά

και κατά μέσο όρο γύρω στα 500
ευρώ υπάρχουν όμως και υλικά όπως
είναι απινιδωτές που το κόστος τους
φτάνει τις 3.000 ευρώ Δεν γνωρίζου¬

με αν παρέκαμπταν τη σειρά άλλων
ασθενών Αυτό που γίνεται σήμερα είναι

μια μεγάλη ευκαιρία για να πάψουν
οι διευθυντές των κλινικών να ετοιμάζουν

τις λίστες των χειρουργείων και η
λίστα των χειρουργείων να γίνεται από
τη Διοίκηση του νοσοκομείου ώστε να

πάψουν πλέον ασθενείς να μπαίνουν
από την πίσω πόρτα επισήμανε

ο πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ Χαράλαμπος

Κοροξενός
Βέβαια ενώ η καταγγελία

έγινε πριν από μερικές μέρες
π τακτική των δωρεών ακο V Ι

λουθείται στο ΑΧΕΠΑ τουλάχιστον

ένα χρόνο Επομένως
εύλογα προκύπτει το ερώτημα
Γιατί δεν αντέδρασε νωρίτερα το
Σωματείο

Η διοίκηση
Ειδικά όταν στο Δ.Σ το οποίο τις
έκανε ομόφωνα αποδεκτές ήταν και
εκπρόσωπος των εργαζομένων Η εκπρόσωπος

των εργαζομένων στο Δ.Σ
Αναστασία Πολίτου ερωτηθείσα γιατί
υπέγραψε την έγκριση αυτών των δωρεών

εφόσον αυτό συνιστά παρανομία
απάντησε Οι δωρεές μέχρι τώρα

στο Δ.Σ ήταν κοινωνικού χαρακτήρα
Δηλαδή επειδή τα νοσοκομεία έχουν
φτάσει σε αυτή την κατάσταση λόγω
της υποχρηματοδότησης οι συγγενείς

ή οι ασθενείς δώριζαν σεντόνια
καρότσια οτιδήποτε έχει κοινωνικό
χαρακτήρα

Στα τελευταία 2-3 Διοικητικά Συμβούλια

είχαμε πάνω από 20 θέματα
που ήταν δωρεές ασθενών με τα υλικά
τους για τους ίδιους Οτι φτάσαμε να
τα εγκρίνουμε είναι γιατί αυτά τα υλικά
είχαν μπει πριν από δύο μήνες στους
ασθενείς κι έπρεπε να εγκριθούν για
να μην τα πληρώσουν οι ασθενείς από
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ο N.M από τις Ιίρρες επιβεβαιώνει στον Ε.Τ
τα στοιχεία από τη Διαύγεια ότι δώρισε δύο φίλτρα

λαπαροσκοπικού πύργου τα οποία έγιναν αποδεκτά
από τη διοίκηση του Νοσοκομείου ΛΧΓΠΑ που βρίσκεται
στο μάτι των στελεχών του Σώματος Ελεγκτών Υγείας

την τσέπη τους Το νοσοκομείο επισκέφθηκε

ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ

Στρατής Πλωμορίτης ο οποίος αφού
ενημερώθηκε για ιις καταγγελίες δήλωσε

ότι κατά τις τρεις συναντήσεις
που είχε με το Σωματείο Εργαζομένων

δεν του είχαν πει το παραμικρό
Στο Δ.Σ που ηήρε τις αποφάσεις

αυτές υπάρχει εκπρόσωπος των
εργαζομένων που συμμετέχει και οι
αποφάσεις ήταν ομόφωνες

Οι εργαζόμενοι
Μένει να το δούμε και αυτό να τα
δούμε όλα Δεν συνιστά ούτε κατηγορία

ούτε τίποτα αλλά επειδή
ενημερώνουμε τον κόσμο ό,τι πληροφόρηση

έχουμε οφείλουμε να την
καταθέσουμε να την έχουν υπόψη
τους οι πολίτες πως αυτό το θέμα
δεν προέκυψε χθες δήλωσε Χαρα¬

κτήρισε το γεγονός παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά στη λειτουργία του
νοσοκομείου που απέκτησε και θεσμικό

χαρακτήρα από τη στιγμή που
το Δ.Σ έκανε αποδεκτές τις δωρεές
κάποιων πολιτών για συγκεκριμένα
άτομα Πρόκειται δηλαδή για διαδικασία

όπου ο ενδιαφερόμενος ο
ασθενής ή το περιβάλλον του κάνανε
μια δωρεά προς το νοσοκομείο ενός
υλικού το οποίο χρησιμοποιείτο γι
αυτόν το συγκεκριμένο ασθενή

Δεν πρόκειται για μια δωρεά προς
το νοσοκομείο πρόκειται για κάτι
άλλο πρόκειται ενδεχομένως και για
παραβίαση της λίστας των ασθενών
στο νοσοκομείο Αυτά συνιυτούν σοβαρό

παράπτωμα και ήδη έχει μπει o

εισαγγελέας έχει διατάξει ανάκριση
και έχει αναθέσει σε ανακριτή να το
διερευνήσει τόνισε
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ΠΡΟΤΟΓΈΝΕΧ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

10WUV2015 JT
Γενική κυβέρνηση ενοποιημένο 2.603 581

Κράτος Κεντρική διοίκηση 2.289 1.592

Κεντρική κυβέρνηση εκτός κρατικού
προϋπολογισμού μη ενοποιημένη

Ol S OOP

Τοπική Αυτοδιοίκηση Ενοποιημένο
σε επίπεδο υποτομέα

161 184

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
ενοποιημένο σε επίπεδο υποτομέα

628 767

Στο τέλος Απριλίου

Εφθαοαν τα 6,6 διο
τα χρέη του Δημοσίου
προς τους ιδιώτες

Μέσα σε ένα χρόνο τα

φέσια του Δημοσίου προς

τους ιδιώτες φούσκωσαν
κατά 1,86 δισ ευρώ δηλαδή
πάνω από 1 του ΑΕΠ

Στα
6,688 δισ ευρώ έφθασαν

τα ληξιπρόθεσμα χρέη του
Δημοσίου προς τον ιδιωτικό

τομέα στο τέλος Απριλίου εντείνοντας

τα προβλήματα ρευστότητας

στην αγορά η οποία
πλήττεται από την πρόσφατη
φορο-καταιγίδα και περιμένει να
εκταμιευτεί η δόση των 7,5 δισ
ευρώ εκ των οποίων το 1,8 δισ
ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή

ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου

Μέσα σε ένα χρόνοτα φέσια
του Δημοσίου προς τους ιδιώτες
φούσκωσαν κατά 1,86 δισ ευρώ

δηλαδή πάνω από 1 του
ΑΕΠ Αν το ποσό αυτό υπήρχε
στην αγορά θα αυξανόταν η κατανάλωση

ενώ ταυτόχρονα θα
βελτιωνόταν η φοροδοτική ικανότητα

των επιχειρήσεων
Από τα 6,68 δισ ευρώ τα 5,5

δισ είναι οι οφειλές του κράτους
σε προμηθευτές και τα υπόλοιπα
1,18 δισ ευρώ είναι μη καταβληθείσες

επιστροφές φόρων κυρίως
ΦΠΑ Ειδτκότερα σύμφωνα με τα
στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης

από 6,688 δισ ευρώ
I Τα 2,8 δισ ευρώ αποτελούν

χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής

Ασφάλισης εκ των οποίων

το 1,6 δισ ευρώ είναι
του ΕΟΓΓΥΎ

I Το 1 1 δισ ευρώ είναι οφειλές
των νοσοκομείων προς ιδιώτες

I Τα 326 εκατ ευρώ είναι ληξιπρόθεσμα

χρέη των οργανισμών

τοπικής αυτοδιοίκησης

I Τα 519 εκατ ευρώ προέρχονται
από οφειλές των νομικών

προσώπων
► Τα 665 εκατ ευρώ είναι χρέη

υπουργείων και εποπτευόμενων
φορέων τους και

I To 1,18 δισ ευρώ είναι επιστροφές

φόρων που εκκρεμούν

προς τις επιχειρήσεις και
τα φυσικά πρόσωπα
Στο μεταξύ και όπως προκύπτει

από τα στοιχεία στα τέλη
Απριλίου 2016 το πρωτογενές αποτέλεσμα

της γενικής κυβέρνησης
ήταν κατά 2,6 δισ ευρώ πλεονασματικό

όταν στο αντίστοιχο
περυσινό διάστημα το πρωτογενές

πλεόνασμα ήταν 581 εκατ
ευρώ Στο ίδιο διάστημα σι Οργανισμοί

Κοινωνικής Ασφάλισης
εμφανίζουν πρωτογενές έλλειμμα
628 εκατ ευρώ ενώ το αντίστοιχο
τετράμηνο του 2015 το πρωτογενές

έλλειμμα των ΟΚΑ είχε διαμορφωθεί

στα 767 εκατ ευρώ
Σε ό,τι αφορά τις κρατικές

εγγυήσεις αυτές στα τέλη Απριλίου
ανήλθαν στα 13,6 δισ ευρώ

και ήταν μειωμένες σε σχέση με
τις αρχές του έτους κατά περίπου
900 εκατ ευρώ
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Στο μικροσκόπιο των Επιθεωρητών Υγείας το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τα χειρουργεία

Ερευνα για τις δωρεές ααθενών
Στο

μικροσκόπιο του Σώματος

Επιθεωρητών Υπηρεσιών

Υγείας βρίσκεται το
ΑΧΕΠΑ μετά τις καταγγελίες του
Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο

για τις δωρεές ασθενών
προκειμένου να χειρουργηθούν
Για το ίδιο θέμα έχει παρέμβει και
ο εισαγγελέας καθώς σύμφωνα με
τις καταγγελίες ασθενείς αναγκάζονται

να πληρώνουν από την
τοέπη τους υλικά αξίας 500 έως και
3.000 ευρώ ώστε να υποβληθούν
σε επεμβάσεις ή ακόμη και να παρακάμψουν

τη λίστα αναμονής
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά

χθες ο πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ Χαράλαμπος

Κοροξενός οι ασθενείς ή

οι συγγενείς τους με διάφορους
τρόπους άγνωστους σε μας κάνουν
δωρεά χειρουργικών υλικών μέσα
στο νοσοκομείο με σκοπό να

χρησιμοποιηθούν

για άμεση επέμβαση
στους ίδιους Τα χρήματα είναι
ενδεικτικά και κατά μέσο όρο γύρω
στα 500 ευρώ υπάρχουν όμως και
υλικά όπως είναι απινιδωτές που
το κόστος τους φτάνει στα 3.000
Δεν γνωρίζουμε αν παρέκαμπταν
τη οειρά άλλων ασθενών

Νωρίτερα το νοσοκομείο επισκέφτηκε

ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Στρατής
ΠλΛομαρίτης ο οποίο υποστήριξε
ότι κατά τις τρεις συναντήσεις που
είχε με το Σωματείο Εργαζομένων
ουδέποτε ενημερώθηκε γι αυτό το

θέμα Ο κ Πλωμαρίτης χαρακτήρισε
το γεγονός παρεκκλίνουσα

συμπεριφορά στη λειτουργία του
νοσοκομείου συμπεριφορά που
απέκτησε και θεσμικό χαρακτήρα
από τη στιγμή που το Διοικητικό
Συμβούλιο έκανε αποδεκτές τις
δωρεές κάποιων πολιτών για συγκεκριμένα

άτομα Πρόκειται
δηλαδή για διαδικασία όπου ο ενδιαφερόμενος

ο ασθενής ή το περιβάλλον

του κάνανε μια δωρεά
προς το νοσοκομείο ενός υλικού το
οποίο χρησιμοποιούταν γι αυτόν
τον συγκεκριμένο ασθενή Δεν
πρόκειται για μια δωρεα προς το
νοσοκομείο πρόκειται για κάτι
άλλο πρόκειται ενδεχομένως και
για παραβίαση της λίστας των α¬

σθενών στο νοσοκομείο Αυτά συνιστούν

σοβαρό παράπτωμα και
ήδη έχει μπει ο εισαγγελέας έχει
διατάξει ανάκριση και έχει αναθέσει

σε ανακριτή να το διερευνήσει

Στο μεταξύ με συρματόπλεγμα
έκλεισαν την είσοδο του υπουργείου

Υγείας χθες το πρωί οι καθαρίστριες

του Δρομοκαΐτειου καθώς
παραμένουν απλήρωτες για πέντε
μήνες Οι εργαζόμενοι στο ψυχιατρικό

νοσοκομείο ξεκίνησαν επίσχεση

εργασίας τονίζοντας ότι το
ποσό των 90.000 ευρώ που δόθηκε
στο Δρομοκαΐτειο ως έκτακτη επιχορήγηση

δεν επαρκεί για την εξόφληση

πέντε μηνών δεδουλευμένων
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Μπαράζ κινητοποιήσεων στο ΕΣΥ για υποχρηματοδότηση
ΓηςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σε κλοιό κινητοποιήσεων οι οποίες
θα κορυφωθούν με την αυριανή
εικοσιτετράωρη πανυγειονομική
εργασία βρίσκονται τα δημόσια
νοσοκομεία Χθες εκπρόσωποι
του εργαζομένων στο Δρομοκάι
τειο συνοδεύοντας τις καθαρίστριες

του νοσοκομείου πραγματοποίησαν

συγκέντρωση διαμαρτυρίας

έξω από το υπουργείο Υγείας
Οπως καταγγέλλουν καθαρίστριες

τραπεζοκόμοι και εργαζόμενοι

στη φύλαξη δεν έχουν πληρωθεί

πέντε μήνες κατά μέσο όρο
ενώ ειδικά για τις καθαρίστριες

και τους τραπεζοκόμους οι όροι
της σύμβασης που έχουν υπογράψει

θυμίζουν μεσαίωνα καθώς
δεν δικαιούνται άδειες και ακόμα
κι αν αρρωστήσουν οφείλουν να
βρουν αντικαταστάτες Οι εκπρόσωποι

των εργαζομένων συναντήθηκαν

με τον αναπληρωτή
υπουργό Υγείας στον οποίο έθεσαν

το ζήτημα της υποχρηματο
δότησης του Δρομοκαΐτειου όπως
ανέφεραν από τα 4,5 εκατομμύρια
ευρώ που είναι ο φετινός προϋπολογισμός

έχουν εκταμιευθεί μόλις
500.000 ευρώ και της αλλαγής
των συμβάσεων των καθαριστριών

Για το πρώτο ζήτημα ο κ

Πολάκης δεσμεύθηκε ότι θα λυθεί
και νια το δεύτερο φέρεται να δήλωσε

ότι δεν μπορούν να αλλάξουν
οι συμβάσεις καθώς θα θεωρηθούν

νέες προσλήψεις Σε χθεσινή
ανακοίνωση του το υπουργείο
Υγείας αναφέρει ότι το πρόβλημα
πληρωμής των συμβασιούχων στο
Δρομοκαΐτειο έχει λυθεί καθώς
πιστώθηκε στον λογαριασμό του
νοσοκομείου το σύνολο των οφειλομένων

έτσι ώστε οι εργαζόμενοι
να εξοφληθούν για τους μήνες
Μάρτιο Απρίλιο και Μάιο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας
πραγματοποίησαν χθες οι εργα¬

ζόμενοι στο νοσοκομείο που καταγγέλλουν

ελλείψεις προσωπικού
με αποτέλεσμανα υπολειτουργούν
τμήματα Είναι ενδεικτικό ότι λει
τουργούν επτά από τις 11 χειρουργικές

αίθουσες και 11 από
τις 15 κλίνες Εντατικας Θεραπείας
με συνέπεια σοβαρά περιστατικά
που χρήζουν ΜΕΘ να νοσηλεύονται

σε απλούς θαλάμους
Εν τω μεταξύ έλεγχο στο νοσοκομείο

ΑΧΕΠΑ πραγματοποιεί
από χθες κλιμάκιο των Επιθεωρητών

Υπηρεσιών Υγείας ύστερα
από εντολή του υπουργού Υγείας
Ανδρέα Ξανθού Ο έλεγχος εστιάζει

στη διερεύνηση των δωρεών

υλικών προς το νοσοκομείο από
ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν

Σύμφωνα με το Σωματείο

Εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ
ασθενείς ή οι συγγενείς τους κάνουν

δωρεά χειρουργικών υλικών
στο νοσοκομείο προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν σε επέμβαση
στους ίδιους Ο διοικητής της 4ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Στρατής

Πλωμαρίτης χαρακτήρισε το
γεγονός ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά

ενώ άφησε αιχμές και
κατά του Σωματείου Εργαζομένων
αφού όπως είπε εκπρόσωπός τους
που συμμετέχει στο Δ.Σ του ΑΧΕΠΑ

ενέκρινε επίσης τις δωρεές
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6,68 δια οι οφειλές
του Δημοσίου
έως τα τέλη Απριλίου
Στα άψη έχουν φθάσει οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του
Δημοσίου προς τους προμηθευτές του δημιουργώντας
ασφυκτικές πιέσεις σε μία αγορά που ήδη βάλλεται από
τις πρόσφατες αυξήσεις στη φορολογία Σύμφωνα με τα
στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους οι υποχρεώσεις του Δημοσίου ανήλθαν στα τέλη
Απριλίου 2016 στα 6,688 δισ ευρώ

Αν και το ποσό αυτό δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις
σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016 ωστόσο είναι κατά 1,86
δισ ευρώ υψηλότερο συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2015
Δηλαδή μέσα σε έναν χρόνο τα φέσια του Δημοσίου αυξήθηκαν

περισσότερο από 1 του ΑΕΠ Αν το ποσό αυτό
υπήρχε στην αγορά θα αυξανόταν η κατανάλωση και κατ
επέκταση οι έμμεσοι φόροι ενώ ταυτόχρονα θα βελτιωνόταν
η φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων Γεγονός το
οποίο ενδεχομένως να μείωνε την ανάγκη για επιπλέον
φορολογικά μέτρα όπως αυτά που έλαβε η κυβέρνηση στο
πεδίο των έμμεσων φόρων
1,4 δισ ευρώ περίπου Από
τα6,68δισ ευρώ τα 5,5 δισ y r r c
είναι οι οφειλές του κράτους
σε προμηθευτές και τα υπό EÎVGI ΟΙ ΟφΕΐλέζ
λοιπά 1,18 δια ευρώ είναι μη ΚΠΠΤΟΙΙΓ
καταβληθείσες επιστροφές lwu Hu"-"us
φπα Ειδικότερα σε προμηθευτές• Τα 2,8 δισ ευρώ αποτελούν 1Q ç
χρέη των οργανισμών κοι Ul lflo ΟΙΟ
νωνικής ασφάλισης εκ των ΕίΙρώ EIVQI Jil
οποίωντα 1,6 δισ ευρώ είναι „.___ο η
του εοπύυ καταβληθείσες
• Τα 1,1 δισ ευρώ είναι οφει επιστροφές ipÔpUJVλές των νοσοκομείων
• Τα 326 εκατ ευρώ είναι χρέη των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης
• Τα 519 εκατ ευρώ προέρχονται από οφειλές των νομικών
προσώπων
• Τα 665 εκατ ευρώ είναι χρέη υπουργείων και εποπτευόμενων

φορέων τους
• Τα 1,18 δισ ευρώ είναι μη καταβληθείσες επιστροφές
φόρων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Εν τω μεταξύ και όπως προκύπτει από τα στοιχεία στα
τέλη Απριλίου 2016 το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής
κυβέρνησης ήταν κατά 2,6 δισ ευρώ πλεονασματικό όταν
στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα το πρωτογενές πλεόνασμα

ήταν 581 εκατ ευρώ
Σε ό,τι αφορά τις κρατικές εγγυήσεις αυτές στα τέλη Απριλίου

ανήλθαν στα 13,6 δισ ευρώ και ήταν μειωμένες σε
σχέση με τις αρχές του έτους κατά περίπου 900 εκατ ευρώ
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