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ΔΠΙΚΑΙΡΗ ΔΠΔΡΩΣΗΗ 

 

 

Πξνο ηνλ: ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, κ. Δςκλείδη 

Σζακαλώηο. 

 

Θέκα: Αδςναμία εκκαθάπιζηρ ηων ληξιππόθεζμων οθειλών 

ηος Γημοζίος ππορ ηοςρ ιδιώηερ. 

Η εθθαζάξηζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ηνπ Δεκνζίνπ πξνο 

ηνπο ηδηώηεο, πέξαλ ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηελ εμπγίαλζε ησλ 
πξνϋπνινγηζκώλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ Δεκνζίνπ, ζπληζηά βαζηθή πεγή 
ηόλσζεο ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ νηθνλνκία. 

Δπζηπρώο, ε εθθαζάξηζή ηνπο, εμαηηίαο ηεο αληθαλόηεηαο θαη 
αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο, έρεη κεηαηεζεί 

ρξνληθά 5 θνξέο ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, αιιάδνληαο 6 
θαηαιεθηηθέο πξνζεζκίεο. 

Αξρηθά, κε βάζε ην 3ν Πξόγξακκα, ε απνπιεξσκή ηνπο ζα γηλόηαλ 
έσο ην ηέινο ηνπ 2016. 

Μεηαηέζεθε, κε βάζε ην Σπκπιεξσκαηηθό Μλεκόλην, γηα ηνλ Ινύλην 
ηνπ 2017. 

Σηε ζπλέρεηα ππήξμε θπβεξλεηηθή δέζκεπζε γηα κεδεληζκό ηνπο ηνλ 
Αύγνπζην ηνπ 2018. 

Αθνινύζσο, κε ηξνπνινγίεο, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ παξέηεηλε 
ηελ πξνζεζκία, αξρηθά γηα ην ηέινο ηνπ 2018, θαη ζηε ζπλέρεηα γηα 

ην Μάξηην ηνπ 2019. 
Καη έξρεηαη, πξόζθαηα, κε λέα ηξνπνινγία, λα ηελ κεηαζέηεη θαη 

πάιη, απηή ηε θνξά γηα ην ηέινο Μαΐνπ. 
Ελώ όκσο ην Κξάηνο δίλεη ζπλερείο παξαηάζεηο ζηνλ εαπηό ηνπ, ε 

Κπβέξλεζε δηνγθώλεη ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο, νη νπνίεο 
μεπεξλνύλ πιένλ ηα 2,2 δηζ. επξώ, παξά ην γεγνλόο όηη δηαηέζεθαλ 

πξόζζεηνη – δαλεηαθνί θαη εζληθνί – πόξνη γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπο.  
Όκσο, ηα πςειά ρξέε ηνπ Δεκνζίνπ, ζε ζπλδπαζκό θαη κε άιιεο 

πηπρέο ηεο αζθνύκελεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο – όπσο ε ζπζηεκαηηθή 
ππνεθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ, ε 

δηαηήξεζε θεθαιαηαθώλ πεξηνξηζκώλ θαη ε κε εθθαζάξηζε εθθξεκώλ 
ζπληάμεσλ – ζηεξνύλ πνιύηηκε ξεπζηόηεηα από ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία, ππνλνκεύνληαο ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο ρώξαο. 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, 
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Καηόπιν ηων ανωηέπω, Δπεπωηάηαι ο κ. Τποςπγόρ: 

1νλ. Γηα πνην ιόγν νη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηνπ Δεκνζίνπ 
παξακέλνπλ πςειέο παξά ηηο ζπλερείο δεζκεύζεηο ηεο Κπβέξλεζεο 

γηα πιήξε απνπιεξσκή ηνπο;  
2νλ. Γηα πνην ιόγν δεκηνπξγνύληαη ζπλερώο λέεο νθεηιέο θαη πόζεο 

είλαη απηέο ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία;  
3νλ. Πνηνο είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπο θαη 

πόηε εθηηκά ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ όηη ζα νινθιεξσζεί ε πιήξεο 
εθθαζάξηζή ηνπο;   

 

 

 

Αθήνα, 13.05.2019 

 

ΟΙ ΔΠΔΡΩΣΩΝΣΔ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: 

 

1. ηαϊκούπαρ Υπήζηορ 

2. Βεζςπόποςλορ Απόζηολορ 

3. Φοπηζάκηρ Θεόδωπορ    

4. Αςγενάκηρ Δλεςθέπιορ 

 

5. Βλάσορ Γεώπγιορ      

 

 6.   Βπούηζηρ Ιωάννηρ                   
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7.  Γένδιαρ Νικόλαορ – Γεώπγιορ   

                           

8.  Θεοσάπηρ Θεοσάπηρ (Υάπηρ) 

 

9.  Καπάογλος Θεόδωπορ 

     

10.  Καπαζμάνηρ Γεώπγιορ  

    

11.  Μπακογιάννη Θεοδώπα (Νηόπα)   

 

12.  Μηηαπάκηρ Παναγιώηηρ (Νόηηρ) 

 

13.  Οικονόμος Βαζίλειορ  

 

14.  Παναγιωηόποςλορ Νικόλαορ        

 

15.  κπέκαρ Κωνζηανηίνορ  

                 

16.  ηαμάηηρ Γημήηπιορ   

                               

17.  Σπαγάκηρ Ιωάννηρ     
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18.  Σζιάπαρ Κωνζηανηίνορ     

                                  

19.   Φωηήλαρ Ιάζων 

                           

20.  Υαηζηδάκηρ Κωνζηανηίνορ  


