
4

oikonomia Τρέχουν για να προλάβουν

Realmoney www.real.gr κυριακη 13 αυγουστου 2017

Στον «αέρα» η δόση
των 800 εκατ. ευρώ
από τους δανειστές
Ορατός ο κίνδυνος 
να επιστραφούν 
χρήματα στον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας, εάν 
δεν εκδοθούν άμεσα 
130.000 συντάξεις 
και δεν πληρωθούν 
οι υποχρεώσεις του 
Δημοσίου προς τους 
ιδιώτες
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Των ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ 
& ΑΡΓΥΡΩΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Σ
ε αγώνα δρόμου για την έκδοση τουλά-
χιστον 130.000 συνταξιοδοτικών απο-
φάσεων και για την αποπληρωμή δεκά-

δων εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτες θα απο-
δυθεί η κυβέρνηση, προκειμένου να μη χα-
θούν 800 εκατ. ευρώ από τη χρηματοδότηση 
του ESM. Το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη λά-
βει τα πρώτα 800 εκατ. ευρώ, από τα 1,6 δισ. 
ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς τρίτους, ενώ τα υπόλοιπα αναμένονται 
έως τις 31 Οκτωβρίου, με την προϋπόθεση ότι 
η κυβέρνηση θα διοχετεύσει τα χρήματα στην 
πραγματική οικονομία. 

Οπως υπογραμμίζουν στη Realnews παρά-
γοντες της κοινωνικής ασφάλισης και του οικο-
νομικού επιτελείου, χρειάζεται μεγάλη προσπά-
θεια για να μειωθούν οι συνολικές οφειλές του 
Δημοσίου προς τους ιδιώτες και να εξασφαλι-
στούν τα επόμενα 800 εκατ. ευρώ. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι τον περασμένο Ιούνιο πληρώ-
θηκαν μόνο 39,3 εκατ. ευρώ από το σύνολο 
των 5,2 δισ. ευρώ οφειλών, με τους δανειστές 
να ανεβάζουν τον πήχυ -μαζί με τα «αφανή» 
χρέη- στα 6,4 δισ. ευρώ. 

Ωστόσο, πληροφορίες από το Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους αναφέρουν ότι τον Σε-
πτέμβριο θα καταγραφεί ταχύτερη αποπλη-
ρωμή λόγω και των επιστροφών των φόρων, 
που έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλλονται. Το 
Δημόσιο καλείται να αποπληρώσει συνολικά 
2 δισ. ευρώ, με δάνειο 1,6 δισ. (δύο δόσεις) 
από τον ESM και 400 εκατ. ευρώ από τα τα-
μεία του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλά-
βει η κυβέρνηση, αν το Δημόσιο σε τρεις μή-
νες δεν μειώσει κάτω από τα 300 εκατ. ευρώ 
το υπόλοιπο της υποδόσης των 800 εκατ. ευ-
ρώ που πρέπει να διαθέσει στους ιδιώτες, τό-
τε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός θα υλοποιήσει 
ένα ειδικό σχέδιο εκκαθάρισης. Αν ούτε αυτή 
η προσπάθεια φέρει τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα, τότε θα επιστραφούν στο ταμείο του 
ΕSM τα χρήματα που δεν έχουν διατεθεί. Μέ-
χρι τώρα το ποσοστό κυμαινόταν στο 80%, δη-
λαδή για να πάρει η κυβέρνηση την επόμενη 
υποδόση θα έπρεπε να προωθήσει στους προ-
μηθευτές της το 80% των χρημάτων της προ-
ηγούμενης υποδόσης, χωρίς καμία υποχρέω-
ση δικής της συμμετοχής. 

Επί ποδός πολέμου στον ΕΦΚΑ
Την ίδια στιγμή, στην αναγκαστική μετακίνη-
ση δημοσίων υπαλλήλων από διάφορα υπο-
καταστήματα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης προχωρά η διοίκησή του, προκει-
μένου να συσταθούν τα 100 κλιμάκια με αντι-
κείμενο την έκδοση 63.000 συντάξεων έως το 
τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες της «R», από τους 2.500 υπαλλήλους 
που απαιτούνται για τη στελέχωση των εξειδι-
κευμένων κλιμακίων, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν 

έχουν δεχθεί οικειοθελώς ούτε 1.000 υπάλλη-
λοι να μεταφερθούν. 

Με αυτά τα δεδομένα, ο διοικητής του ΕΦΚΑ 
Αθανάσιος Μπακαλέξης προχωρά σε υποχρε-
ωτική μετακίνηση υπαλλήλων, προκειμένου η 
κυβέρνηση να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις 
της απέναντι στους δανειστές τον Σεπτέμβριο. 
Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να χα-
θούν κονδύλια από την αποπληρωμή των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών προς τους ιδιώτες, μετα-
ξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι οφει-
λές για κύριες συντάξεις και εφάπαξ. 

Συνολικά σε εκκρεμότητα βρίσκονται 
327.573 αιτήσεις συνταξιοδότησης, ενώ μέ-
χρι το τέλος του έτους η κυβέρνηση έχει δε-
σμευτεί να καταβάλει 60.000-70.000 κύριες 
συντάξεις και περίπου 62.000 εφάπαξ. 

Οπως αποκαλύπτει η «R», ήδη ο Αθ. Μπα-
καλέξης αποφάσισε τη μετακίνηση 12 υπαλλή-
λων από υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ σε άλλα, 
όπου πραγματοποιούνται η καταμέτρηση εν-
σήμων και η απονομή συντάξεων. Συγκεκρι-
μένα, μεταφέρθηκαν τρεις υπάλληλοι από το 
υποκατάστημα της Νέας Φιλαδέλφειας, με απο-
τέλεσμα να κλείσει η γραμματεία του Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας, τρεις από εκείνο της 
Αχαρνών, δύο από το αντίστοιχο της Ηλιού-
πολης, ένα άτομο από το υποκατάστημα των 
Ανω Λιοσίων - Καματερού, με αποτέλεσμα να 
κλείσει το τμήμα υποδομών, ένα άτομο από 
το υποκατάστημα της Γλυφάδας, ένα από το 
υποκατάστημα της Πετρούπολης και ένα από 
το αντίστοιχο στην περιοχή του Ζωγράφου. 

Οκτώ υπάλληλοι εξ αυτών μεταφέρθηκαν στις 
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εξειδικευµένες οµάδες για την έκδοση συντά-
ξεων στο τµήµα των Αγίων Αναργύρων, δύο 
στο υποκατάστηµα στην οδό Αλεξάνδρας, ένας 
στο αντίστοιχο του Νέου Κόσµου και ένας σε 
εκείνο της ∆άφνης. Οι µετακινήσεις αναµένε-
ται να συνεχιστούν και το επόµενο διάστηµα. 

Εκπρόσωποι των εργαζοµένων αναφέρουν 
στην «R» ότι οι στόχοι που έχει θέσει ο υφυ-
πουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πε-
τρόπουλος είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επι-
τευχθούν, καθώς η πλειονότητα των δηµοσί-
ων υπαλλήλων δεν έχει τις απαιτούµενες γνώ-
σεις για την έκδοση συντάξεων. Παράλληλα, οι 
αρµόδιοι στο υπουργείο Εργασίας δεν έχουν 
προχωρήσει στην έκδοση των απαιτούµενων 
εγκυκλίων για την εκπόνηση συνταξιοδοτικών 
πράξεων. Σε εκκρεµότητα παραµένουν οι εγκύ-
κλιοι για τη διαδοχική ασφάλιση, τις συντάξεις 
χηρείας, αλλά και τους απασχολούµενους συ-
νταξιούχους. 

Υπενθυµίζεται ότι οι υπάλληλοι των ειδικών 
κλιµακίων θα πρέπει να απασχολούνται εκτός 
του ωραρίου τους για την έκδοση 
συντάξεων, λαµβάνοντας µπό-
νους 250 ευρώ, προκειµέ-
νου ο ΕΦΚΑ να χρηµατοδο-
τηθεί από το δανειακό πρό-
γραµµα για την αποπληρω-
µή ληξιπρόθεσµων οφει-
λών. Η υπουργική από-
φαση θέτει συγκεκριµέ-
νους ποσοτικούς στό-
χους ανά κλιµάκιο 
και υπάλληλο, ενώ 
ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα θα συ-

ντάσσονται εκθέσεις προόδου, µε την πρώτη 
να ορίζεται για τις 30 Σεπτεµβρίου 2017. Μέ-
χρι τότε (και συγκεκριµένα για την περίοδο 
Ιούλιος-Σεπτέµβριος) θα πρέπει να έχουν εκ-
δοθεί 63.000 οριστικές αποφάσεις συνταξιο-
δότησης, ήτοι 21.000 αιτήσεις τον µήνα. Για 
την ίδια περίοδο, ο στόχος πληρωµής οριστι-
κών αποφάσεων ορίζεται σε 56.000. 

Ο Ιούλιος φαίνεται πως έχει ήδη χαθεί (δεν 
υπάρχουν ακόµη στοιχεία), µε αποτέλεσµα ο 
κύριος όγκος των αποφάσεων να συγκεντρώ-

νεται τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο, κα-
τά τη διάρκεια της θερινής ραστώ-

νης και των αδειών. 
Κεντρικός στόχος της λειτουρ-

γίας των κλιµακίων-οµάδων εί-
ναι µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 
2017 να έχουν µειωθεί κατά το 
ήµισυ οι εκκρεµείς συνταξιοδο-
τικές περιπτώσεις. Εάν ο στόχος 
αυτός επιτευχθεί, τότε θα έχουν 

αποµείνει 70.000 περιπτώ-

σεις συντάξεων για να απονεµηθούν το 2018. 
Τα κλιµάκια θα λειτουργήσουν για έξι µήνες 
και αν έως τότε δεν έχει οµαλοποιηθεί η δια-
δικασία απονοµής των συντάξεων, θα υπάρ-
ξει αντίστοιχη παράταση.

Να σηµειωθεί ότι κατά τη διαδικασία ολο-
κλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης κυβέρ-
νηση και δανειστές συµφώνησαν ότι η έκτακτη 
επιχορήγηση που διατίθεται από το δανειακό 
πρόγραµµα για να «ξεκολλήσουν» οι απονο-
µές συντάξεων, που εκκρεµούν σε ορισµένες 
περιπτώσεις ακόµη και για τέσσερα χρόνια, εί-
ναι 860 εκατ. ευρώ συν επιπλέον 325 εκατ. ευ-
ρώ, µε τον χρόνο εκκαθάρισης του συνόλου των 
αιτήσεων να φθάνει πλέον έως τις 30/6/2018.

Βέβαια, προβλέπεται επίσης ότι για κάθε ένα 
ευρώ από την επιχορήγηση ο ΕΦΚΑ θα πρέ-
πει πλέον να πληρώνει 50 λεπτά από τα διαθέ-
σιµά του, προκειµένου να καταβάλει τις νέες 
συντάξεις. Παραµένει δε η πρόβλεψη τα χρή-
µατα, εάν δεν απορροφώνται εντός χρονοδι-
αγράµµατος, να επιστρέφονται στο υπουρ-
γείο Οικονοµικών.

Ληξιπρόθεσµες οφειλές 
Με το σταγονόµετρο γίνεται η αποπληρωµή 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών στους ιδιώτες. Τα 
πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ δείχνουν ότι οι 
οφειλές έφταναν στο τέλος Ιουνίου στα 5,134 
δισ. ευρώ, έναντι 5,067 δισ. ευρώ στο τέλος 
Μαΐου και 4,968 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους, οι υψηλότερες ληξιπρό-
θεσµες οφειλές προέρχονται από τα ασφαλι-
στικά ταµεία, που στο τέλος του α’ εξαµήνου 
χρωστούσαν σε ιδιώτες 2,256 δισ. ευρώ. Ακο-
λουθούν τα νοσοκοµεία µε οφειλές 553,6 εκατ. 
ευρώ και πληρωµές τον Ιούνιο 8,5 εκατ. ευρώ. 
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφεί-
λουν σε ιδιώτες 345,5 εκατ. ευρώ, στο σύνολό 
τους τα υπουργεία χρωστούν πάνω από 250 
εκατ. ευρώ, ενώ έχουν αποπληρωθεί 100.000 
ευρώ και µόνον από το υπουργείο ∆ικαιοσύνης.

Στο τέλος Ιουνίου οι συνολικές ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου ανήλθαν στα 5,134 
δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 329 
εκατ. ευρώ από τον ∆εκέµβριο του 2016, όταν 
είχαν ανέλθει σε 4,805 δισ. ευρώ.

 Κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Ιου-
νίου 2017, υπουργεία και φορείς επιχορηγή-
θηκαν µόλις µε 212,8 εκατ. ευρώ για να απο-
πληρώσουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους, 
ενώ από επιχορηγήσεις που είχαν λάβει έως 
το τέλος του 2016 διέθεσαν για τον ίδιο σκο-
πό (την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών 
τους) άλλα 121,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά ή κα-
τά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουνίου 
2017 οι παραπάνω φορείς εξόφλησαν παλαι-
ές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους προς ιδι-
ώτες συνολικού ύψους µόλις 333,5 εκατ. ευ-
ρώ. Κατά το ίδιο εξάµηνο χρονικό διάστηµα, 
όµως, οι φορείς αυτοί δεν πλήρωσαν εµπρόθε-
σµα νέες οφειλές τους προς ιδιώτες συνολικού 
ποσού 635,5 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή, στο πρώ-
το εξάµηνο του τρέχοντος έτους οι ληξιπρόθε-
σµες υποχρεώσεις υπουργείων, Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκοµείων, οργα-
νισµών κοινωνικής ασφάλισης και λοιπών νο-
µικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυξήθη-
καν αρκετά πάνω από 300 εκατ. ευρώ. 

Το ∆ηµόσιο θα πρέπει τους 
επόµενους τρεις µήνες να 
διοχετεύσει στην πραγµατική 
οικονοµία περισσότερα από 
500 εκατ. ευρώ

στόχος
Στην αναγκαστική 
µετακίνηση 
δηµοσίων 
υπαλλήλων 
από διάφορα 
υποκαταστήµατα 
του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης 
προχωρά η 
διοίκησή του. 
Στόχος είναι να 
συσταθούν 100 
κλιµάκια για την 
έκδοση 63.000 
συντάξεων έως το 
τέλος Σεπτεµβρίου

Ο διοικητής του 
ΕΦΚΑ Αθανάσιος 
Μπακαλέξης


