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ΠΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» TO  Πεοισσότεοες από 50.000 αιτήσεις
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ -	1 1

νέα παραταςη γΐα £90 προσλήψεις στην Υγεία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

» Μάχη γίνεται για τις επικείμενες προσλήψεις 
στο ΕΣΥ, αφού εκατομμύρια είναι τα χτυπήματα 

στο σύστημα του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 

(5κ/2015) που δημοσιοποιήθηκε πριν
από λίγες ημέρες και αφορά προσλήψεις 690 ατόμων 

δευτεροβάθμιας και τεχνολογικής εκπαίδευσης 

για θέσεις νοσηλευτών, παραϊατρικών 
επαγγελμάτων αλλά και διοικητικών υπαλλήλων 

νοσοκομείων. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει 

τις 50.000, τουτέστιν, μόλις 14 στους
1.000 υποψηφίους θα επιτύχουν στον διαγωνισμό. 

Οι επαγγελματίες υγείας που αυτή τη
στιγμή δεν έχουν δουλειά είναι χιλιάδες και ειδικά 

στους νοσηλευτές, το ποσοστό ανεργίας
ξεπερνά το 70%. Το σύστημα έχει καταρρεύσει
αρκετές φορές από την υψηλή επισκεψιμότη-
χα, αφού μέσα σε μία ώρα, έχουν μετρηθεί ακόμη 

και 4.000.000 «χτυπήματα». Αυτό οδήγησε 

σε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων, μέχρι την πάροδο της 1 1ης Δεκεμβρίου. 

Επίσης, η μηχανογράφηση θα υποστηριχθεί 

με νέους servers, προκειμένου να εξυπηρετηθεί 

ο μεγάλος όγκος των υποψηφίων.

Εκατοντάδες χιλιάδες έσοδα
για τα δημόσια ταμεία

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μαζί με την αίτη¬

ση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν 

και παράβολο των 15 ευρώ, όπερ σημαίνει 

ότι, με έναν απλό υπολογισμό, από τα
παράβολα και μόνον, τα δημόσια ταμεία έχουν
ενισχυθεί με περισσότερα από 750.000 ευρώ.

«Είχαν να προσλάβουν 5 χρόνια άνθρωπο
στα νοσοκομεία. Είναι λογικό να γίνει χαμός»,
δήλωσε σχολιάζοντας την κατάσταση ο πρόεδρος 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων 

Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ)
Μιχάλης Γιαννάκος. Σημείωσε δε ότι «δεν αποκλείεται 

επειδή δεν υπάρχουν χρήματα, να
καθυστερήσουν τις προσλήψεις έως το καλοκαίρι».

Ξανθός: Ο προϋπολογισμός
προβλέπει την καθολική κάλυψη
των ανασφάλιστων

«Το 201 6 για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια 

θα υπάρξει πραγματική ενίσχυση στη δημόσια 

υγεία», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας 

Ξανθός, μιλώντας από το βήμα της Βουλής 

για τον προϋπολογισμό του 2016. «Οι προβλέψεις 

του προϋπολογισμού στον χώρο της υγείας 

υπηρετούν ένα κοινωνικό σχέδιο που
προβλέπει την καθολική κάλυψη των ανασφάλιστων 

ανθρώπων», υπογράμμισε, κάτι για το
οποίο επίκειται νομοσχέδιο, το οποίο θα κα-

3.500 ηροσλήψει* στο ΕΣΥ και αύξηση δαπανών για
τα νοσοκομεία για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια

τατεθεί σύντομα. «Το πραγματικό πολιτικό ζήτημα 

είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλές δαπάνες
δημόσιας υγείας.Ήταν στο 5%, δηλαδή κάτω από 

το 6% του ΑΕΠ που ήταν ο μνημονιακός
στόχος», είπε ο υπουργός Υγείας και επεσήμανε 

ότι «ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο
6,5% με 7%». Για τον σκοπό αυτό το σχέδιο της

κυβέρνησης, είπε, προβλέπει τις προαναφερθείσες 

προσλήψεις, ενώ «για πρώτη φορά μετά
από έξι χρόνια έχουμε αναστροφή της τάσης
για συνεχή μείωση των δαπανών των νοσοκομείων».

«Πεδίο μάχης» τα Τμήματα
Επειγόντων Περιστατικών

«Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
(ΤΕΠ) των νοσοκομείων αποτελούν πραγματικό 

'πεδίο μάχης' με την αρρώστια και την απειλή 

της ζωής, στο οποίο δοκιμάζονται καθημερινά 

η αξιοπρέπεια και το αίσθημα ασφάλειας 

των ασθενών, οι αντοχές των γιατρών 

και των νοσηλευτών και η αξιοπιστία της
δημόσιας περίθαλψης», δήλωσε ο υπουργός Υγείας 

κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών
του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επείγουσας
Ιατρικής.

«Η στρατηγική απάντηση», είπε, «είναι αυτόνομα 

ΤΕΠ στελεχωμένα με γιατρούς εξειδικευμένους 

στην Επείγουσα Ιατρική, υψηλά
Standars ετοιμότητας και λειτουργίας, διασύνδεση 

και συνεργασία με ένα αναβαθμισμένο
ΕΚΑΒ, διαρκής υποστήριξη από τις υπόλοιπες
ειδικότητες, κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου» 

και «σ 'αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί
το υπουργείο Υγείας».
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Στην τελική ευθεία
το νέο δελτίο τιμών για τα φάρμακα

Σε κλίμα σύνθεσης και συνεργασίας ολοκληρώθηκε η τριήμερη διαβούλευση της Επιτροπής
Τιμών Φαρμάκων που περιλάμβανε συναντήσεις με τις εταιρείες επί των ενστάσεων που
είχαν υποβάλει στη λίστα της γενικής ανατιμολόγησης Οι περιπτώσεις που έπρεπε να επεξεργαστεί

η Επιτροπή ήταν περίπου 1.000 και όπου υπήρχαν διαφωνίες επιλύονταν με
ψηφοφορία μεταξύ των συμμετεχόντων Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εισήγηση
της Επιτροπής προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό με τις τελικές τιμές των φαρμάκων
ο οποίος και θα υπογράψει τη σχετική Υπουργική Απόφαση Μ ΚΑΛ
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ΙΣΑ ΠΡΟΣ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ

Επαναλαμβανόμενες ελλείψεις σε αντιρετροϊκά φάρμακα
Για επαναλαμβανόμενες ελλείψεις

σε αντιρετροϊκά φάρμακα σε δημόσια νοσοκομεία

όλης της χώρας κάνει λόγο ο Ιατρικός

Σύλλογος Αθηνών σε επιστολή του
προς το υπουργείο Υγείας Και αυτό παρά
το γεγονός όπως σημειώνει ότι οι ανάγκες

ανά νοσοκομείο είναι καταγεγραμμένες
για τους υπάρχοντες ασθενείς και προβλέψιμες

για τους νέους ασθενείς λόγω της
υποχρεωτικής και κεντρικής καταγραφής
και παρακολούθησης όλων των νέων κρουσμάτων

Ο ΙΣΑ προειδοποιεί για την αύξηση

του κινδύνου αποτυχίας της συγκεκριμένης

αγωγής για τους οροθετικούς ασθενείς

και την αποσταθεροποίηση της υγείας

τους και καλεί το υπουργείο να
μεριμνήσει

άμεσα ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες
σας για τη διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού

της δημόσιας υγείας καταλήγει

Να εκδοθεί ΦΕΚ για την
παράταση συμβάσεων του ΕΟΠΥΎ

Άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει

προκύψει με τις παρατάσεις των συμβάσεων

των ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ ζητάει ο
ΙΣΑ υπογραμμίζοντας για πολλοστή φορά
ότι η μη έκδοση σχετικού ΦΕΚ συνεπάγε¬

ται την αδυναμία πληρωμής των ιατρών
μέχρι τις επικείμενες εορτές

0 σύλλογος τονίζει ότι η μόνη μόνιμη λύση

θα ήταν το άνοιγμα των συμβάσεων
για όλους τους ιατρούς με συλλογικές συμβάσεις

υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού

Συλλόγου
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κόπηκε από την αξιολόγηση η πλειονότητα
των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών

των δημόσιων νοσοκομείων Σελ 27

Σε εφαρμογή το οχεδιο του υπουργείου Υγείας

Σκούπα οε διοικητές
και υποδιοικητές του ΕΣΥ

Από τους 71 διοικητές
και υποδιοικητές που

αξιολογήθηκαν 59 παύονται

από τα καθήκοντα τους ενώ

ακόμη 9 απομακρύνονται

μέσω παραίτησης

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σε
μαζικές εκκαθαρίσεις

διοικπτώνκαιυποδιοικητών
στο ΕΣΥ προχώρησε η ηγεσία

του υπουργείου Υγείας Ενδεικτικά

είναι άτι από από τους 71 διοικητές

υποδιοικητές που αξιολογήθηκαν

59 παύονται απάτα καθήκοντα

τους ενώ ακόμη 9 απομακρύνονται

μέσω παραίτησης Πρόκειται
για διοικητές και υποδιοικητές

οι οποίοι είχαν υποχρεωθεί το καλοκαίρι

να υποβάλουν τις παραιτήσεις

τους μετά από απαίτηση του
τότε υπουργού Υγείας

Συνολικά χθες απομακρύνθηκαν
από τα καθήκοντά τους 68 διοικητές

καιυποδιοικητές στα δημόσια
νοσοκομεία μετάτην ολοκλήρωση
του μεγαλύτερου μέρους της διαδικασίας

αξιολόγησης από την πενταμελή

επιτροπή του υπουργείου Υγείας

Μια διαδικασία σύμφωναμε
το υπουργείο Υγείας ανοιχτή διαφανής

και για πρώτη φορά η επτ

0 υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός

τροπή δεν ήταν κυβερνητικά ελεγχόμενη

Ωστόσο άγνωστα παραμένουν
τακριτήριαμε ταοποία αξιολογήθηκαν

οι διοικητές ενώ τα μέλη της
Ιϊ^τρΟΓίήςΑξιολόγησηςδιοριιπηκαν
με απόφασητου υπουργούΥγείας κ
ΑνδρέαΞανθούμόλιςτονπερασμένο
μήνα και πρόεδρος της είναι ο γενικός

γραμματέας του υπουργείου κ
Πέτρος Γιαννουλάτος Σε ανακοίνω
σήτουτουπουργείοΥγείαςαναφέρει
άτι η επιτροπή αξιολόγησης στη μεγάλη

πλειονότητατωνπεριπτώσεων
διοικητώνκαιαναπληρωτών διοικητών

εισηγήθηκε κατά πλειοψηφια
αρνητικά Για τουςσυγκεκριμένους
η πολιτική ηγεσία προχώρησε σε
παύση των καθηκόντων τους Για

όσουςηεπιτροπήεισηγήθηκεθετικά
αποφασίστηκε η παραμονήτους ενώ
υπήρξανκαιεξαιρέσεις.Όπωςχαρα
κτηριστικά αναφέρει το υπουργείο
Υγείας παρά τη θετική εισήγηση
της επιτροπής η πολιτική ηγεσία
συνεκτιμώντας το συνολικό τους
έργο και τη δυνατότητα διαχείρισης
κρίσεωνκαθώςκαιδιασφάλισηςτης
εργασιακής ειρήνηςστανοσοκομεία
που διοικούν έκρινε ότιη παραμονή
τους στις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης

δενθα βοηθούσε στηνπροσπάθεια
που καταβάλλει το υπουργείο

Υγείας για σταθεροποίηση του συστήματος

και αναβάθμιση των υπηρεσιών

υγείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μετά την ολοκλήρωση

των διαδικασιών αξιολόγησης
το υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει

άμεσα στην προκήρυξηγια
την κάλυψη των θέσεων διοικητών
και αναπληρωτών διοικητών με
ανοιχτή πρόσκληση Εκτός από τα
τυπικά προσόντα διευκρινίζει το
υπουργείο Υγείας θα συνεκτιμηθούν

τα παρακάτω
Ο Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

σχετικός με τη διοίκηση οικονομικά

καιπληροφορική τηςυγείας
ή άλλος συναφήςτίτλος στη διοίκηση

και στα οικονομικά
Διδακτορικός τίτλος σπουδών

συναφής με τις υπηρεσίες υγείας
τη διοίκηση ή τα οικονομικά

Ο Την επαγγελματική διαδρομή
όπως προκύπτει από τις θέσεις

που υπηρέτησαν καθώς καιτη γενικότερη

κοινωνική και επαγγελματική
αναγνώριση

Ο Τη γνώση της αγγλικής ή
άλλης επίσηςγλώσοαςτηςΕ.Ε που
προκύπτει από σπουδές σε πανεπιστήμια

του εξωτερικού ή σχετικό
πιστοποιητικό που αποδεικνύει επάρκεια

ΟΤις σπουδές στο εξωτερικό σε
συναφέςαντικείμενομετηδιοίκηση
νοσοκομείων ή επαγγελματικά
έργο σε υπηρεσίες υγείας σε χώρες
του εξωτερικού

Ο Το εκπαιδευτικά έργο που
αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΓΕΙ σχετικά

με τις υπηρεσίες υγείας τη διοίκηση

ή τα οικονομικά ή διεθνείς
δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα
περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας

Ο Την προσωπικότητα και την
εκτίμηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων

που απαιτούνται για τη
θέση και θα προκύψει από την προφορική

τους συνέντευξη
Ο Τη δοκιμασία αυτοαξιολά

γησης
β Τυχάν συστατικές επιστολές

από προηγούμενούς τους εργοδότες

ΟΤο κοινωνικό τους έργο συμμετοχή

σε εθελοντικές οργανώσεις
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Αλλαγές από το νέο έτος
Νομοθετική πρωτοβουλία για την πρωτοβάθμια περίθαλψη
θα αναλάβει εντός του α εξαμήνου του 2016 η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας είπε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός
Ανδρέας Ξανθός Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Σεβαστάκη απέδωσε τις καθυστερήσεις
πληρωμών σε διοικητική ανεπάρκεια και διευκρίνισε πως θα
γίνουν αλλαγές στη διοίκηση του συστήματος και χωροταξική
ανασυγκρότηση των υγειονομικών περιφερειών ώστε να μη
λειτουργούν ως ενδιάμεση γραφειοκρατία ανάμεσα στις μονάδες

υγείας και στο υπουργείο
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• Διοικητές νοσοκομείων Μαζικές

απομακρύνσεις διοικητών νοσοκομείων

άρχισε από χθες το υπουργείο
Υγείας Πενήντα εννέα διοικητές και
αναπληρωτές διοικητές έλαβαν επιστολή

για την απομάκρυνση τους ενώ
έγινε δεκτή η παραίτηση άλλων εννέα

Διασώθηκαν μόλις δώδεκα και όχι
με αντικειμενικά κριτήρια Σελ 6

Μαζική αποπομπή διοικητών του ΕΣΥ
Από 71 στελέχη που πέρασαν από αξιολόγηση έως τώρα μόλις 12 παραμένουν στις θέσεις τους

Γης ΠΕΝΝΥΓ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μαζικές απομακρύνσεις διοικητών
των νοσοκομείων του ΕΣΥ ξεκίνησε
από χθες το υπουργείο Υγείας
ύστερα από μία αμφισβητούμενη
από πολλούς ως προς την αντι
κειμενικότητά της αξιολόγηση
Από το σύνολο των διοικητών και
αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων

ελάχιστοι είναι αυτοί που
διασώθηκαν με τις κακές γλώσσες

να λένε ότι αυτό δεν έγινε
πάντα για αντικειμενικούς λόγους

Ειδικότερα χθες 59 διοικητές
και αναπληρωτές διοικητές έλαβαν
από το υπουργείο επιστολή για
την απομάκρυνσή τους από τη
θέση τους ενώ επιπλέον 9 ενημερώθηκαν

ότι έγινε δεκτή η παραίτηση

που είχαν υποβάλει το
καλοκαίρι όταν αυτή είχε ζητηθεί
πιεστικά από το υπουργείο Οι 59
αποπεμφθέντες διοικητές προέρχονται

από ένα σύνολο 71 στελεχών

για τους οποίους έχει ολο¬

κληρωθεί η αξιολόγηση που σημαίνει

ότι από αυτήν την πρώτη
φουρνιά που πέρασε από την
Επιτροπή Αξιολόγησης μόλις 12
παραμένουν στις θέσεις τους Μάλιστα

στα νοσοκομεία της Αθήνας
διασώθηκαν μόλις τρεις διοικητές
και δύο αναπληρωτές διοικητές

Παρά τον διακαή πόθο της κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει άμεσα
το σύνολο των διοικητών και να
τοποθετήσει πιο φιλικά προς την
πολιτική της πρόσωπα οι δανειστές

επέμειναν στο να ακολουθηθούν

διαδικασίες αξιολόγησης
Αυτή γίνεται σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε δύο
φάσεις η πρώτη από τις διοικόσεις
των υγειονομικών υπηρεσιών που
απέστειλαν στην ειδικό πενταμελή
επιτροπή εκθέσεις αξιολόγησης
και η δεύτερη από την ίδια την
επιτροπή που πέρασε από προφορική

συνέντευξη τους υπό κρίση
διοικητές

Και στις δύο φάσεις πολλοί επι¬

κρίνουν τη διαδικασία Οπως καταγγέλλουν

οι υγειονομικές περιφέρειες

δεν είχαν ενιαία φόρμα
αξιολόγησης των διοικητών και
κάποιες βασίστηκαν μόνο στο
συμβόλαιο αποδοτικότητας που
εικόν υπογράψει οι διοικητές τον
Αύγουστο του 2014 το οποίο ωστόσο

έχει μη μετρήσιμους στόχους
Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε
στην Κ στέλεχος του ΕΣΥ Πώς
μετράς τη συνεργασιμότητα του
κάθε διοικητή Πολλές επικρίσεις
δέχθηκε και η ολιγόλεπτη προφορικό

συνέντευξη από την Επιτροπή

Καταγγελίες για
τη διαδικασία
που ακολουθείται
επικρίσεις και για την
ολιγόλεπτη συνέντευξη
από την Επιτροπή

Αξιολόγησης Σε δέκα λεπτά μπορείς

να κρίνεις το έργο δύο ετών
και υπό τις σημερινές δημοσιονομικός

συνθήκες ανέφερε στην
Κ διοικητής νοσοκομείου της

Αθήνας ενώ έτερος διοικητής σημείωνε

Ρωτούσε ό,τι ήθελε ο καθένας

Ο,τι θεωρούσε αυτός κριτήριο

Χαρακτηριστική είναι και
η δήλωση του πρώην αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Λεωνίδα Γρηγο
ράκου ο οποίος καταγγέλλοντας
τη διαδικασία είπε για την Επιτροπή

Αξιολόγησης προχθές σε
δέκα λεπτά ξεπέταξαν τέσσερις
διοικητές

Από την πλευρά του το υπουργείο

Υγείας αναφέρει ότι η διαδικασία

ήταν ανοιχτή και διαφανής
και ότι η επιτροπή δεν ήταν κυβερνητικά

ελεγχόμενη παραδέχεται
ωστόσο ότι σε κάποιες περιπτώσεις

παρά τη θετική εισήγηση

της επιτροπής έπαυσε διοικητές

συνεκτιμώντας το συνολικό

τους έργο και τη δυνατότητα

διαχείρισης κρίσεων και διασφάλισης
της εργασιακής ειρήνης στα

νοσοκομεία που διοικούν Μάλιστα

ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός κατά τη συζήτηση στη
Βουλή για τον προϋπολογισμό
υποστήριξε ότι διοικητές νοσοκομείων

βγαίνουν και καταγγέλλουν

ελλείψεις φαρμάκων επειδή
είναι υπ ατμόν

Προς το παρόν εκκρεμεί η αξιολόγηση

και των υπόλοιπων διοικητών

και αναπληρωτών διοικητών
οι θέσεις είναι περίπου 160 Μόλις
αυτή ολοκληρωθεί το υπουργείο
θα προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση

ενδιαφέροντος προς αντικατάσταση

διοικητών προσθέτοντας

στα προσόντα μεταξύ άλλων

σπουδές στο εξωτερικό ή
επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες
υγείας σε χώρες του εξωτερικού
προσωπικότητα που Θα προκύψει

από την προφορική συνέντευξη
και συμμετοχή σε εθελοντικός οργανώσεις
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Το οριστικό κείμενο
με τα 1 3 προαπαιτούμενα
1 .	Μετά την παρουσίαση στο ΚΥΣΥΠ, οι Αρχές θα
προτείνουν για συζήτηση σημείωση ή έγγραφο που
θαιιροιπνπδιάςχ>ρες·πιιλογέςγιαβιιο^<Χ'ςαπ(χρ(ίσπς
σχετικά με τον σχεδιασμό της ανεξάρτητης γραμματείας 

εσόδων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη
σύνταξη και η έγκαιρη υιοθέτηση της νομοθεσίας
για την πρώτη αξιολόγηση.
2.	Οι Αρχές θα λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν
τη συλλογή εσόδων: α. υιοθέτηση μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 

νομοθεσίας εάν χρειαστεί, για την καταγραφή 

χώρων αποθήκευσης καυσίμων (μόνιμων
ήκινητών)γιατηνανπμετώπισητου λαθρεμπορίου
στα καύσιμα, β. διορισμός επιτροπής προμηθειών
που θα καταφέρει να ολοκληρώσει την αγορά λογισμικού 

για ανάλυση του δικτύου ΦΠΑμε σκοπό την
αντιμετώπιση τριγωνικών συναλλαγών στον ΦΠΑ
(τύπου καρουζέλ).
3.	Υγεία: Η κυβέρνηση θα εκδώσει α. υπουργική
απόφαση για την εφαρμογή του clawback στα νοσοκομεία, 

β. υπουργική απόφαση για την προς τα κάτω
αναθεώρηση των τιμών ίων ιδιωτικών διαγνωστικών
κέντρων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι δαπάνες στα
επίπεδα του clawback.
4.	Λειτου ργία επιτροπής στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΓΧΣ) που θα αξιολογεί και θα
εγκρίνει διορισμούς μελών διοικητικού συμβουλίου
και προέδρων στις τράπεζες, θα περιλαμβάνει α.

συμφωνία για τους δεσμευτικούς Ορους Αναφοράς
όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής, β. δυνατότητα
του ΤΧΣ να υποβάλει στο EWG πρόταση για τις αμοιβές
των μελών της επιτροπής, που έχει συμφωνηθεί με
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και γ. συμφωνία σε ένα
χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα με σκοπό
την ολοκλήρωση των διορισμών έως τα τέλη Δεκεμβρίου 

του 2015.
5.	Νομοθεσία για το πτωχευτικό δίκαιο των νοικοκυριών: 

α. Υιοθέτηση της απαραίτητης δευτερογενούς
νομοθεσίας για το σχέδιο οικονομικής βοήθειας
προς τα ευάλωτα νοικοκυριά που θα διευκολύνει τις
απαραίτητες πληρωμές στο πλαίσιο του πτωχευτικού
δίκαιου τωννουχοκυριών. β. Η Τράπεζα της Ελλάδος
BtuT<5<.xjniuiô(pti(mYicitn6ia6.KiicriciKciniiK|)nripia
που θα χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί το
μέγιστο της ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη, 

το ποσό που οι πιστωτές θα μπορούσαν να
λάβουν σε περίπτωση επιβολής έκτακτης ανάγκης
και πιθανών ζημιών για τους πιστωτές, γ. Ανάπτυξη
ενός λεπτομερούς σχεδίου υλοποίησης για τη σύσταση 

ενός Γραφείου Πιστώσεων και Πλούτου μέχρι
τα τέλη του Ιουνίου του 2016, που θα αποτελεί ανεξάρτητη 

αρχή και θα προσδιορίζει τις δυνατότητες
πληρωμής των δανειοληπτών με σκοπό τη διευκόλυνση 

των τραπεζικών ιδρυμάτων.
6.	Στρατηγική για τα «κόκκινα» δάνεια (NPL): α. υιοθέτηση 

της σχετικής νομοθεσίας που θα προβλέπει
την άδεια και το ρυθμιστικό πλαίσιο των παροχών
μη τραπεζικών υπηρεσιών και τις μεταβιβάσεις δανείων, 

η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 

του 2016. Για δάνεια που δόθηκαν σε ιδιοκτήτες 

πρώτης κατοικίας καθώς και δάνεια μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και καταναλωτών, το πλαίσιο
εφαρμογής θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της πρώτης
αξιολόγησης του προγράμματος του ESM. β. θα υπάρξει 

προπαρασκευαστική εργασία για εκσυγχρονισμό
και τροποποίηση του νόμου που προβλέπει την εξω-
δικαστική επίλυση χρέους και θα περιλαμβάνει σημαντικά 

φορολογικά κίνητρα για τη συμμετοχή και
των οφειλετών, γ. Πρόταση για τη δημιουργία ενός
συντονισμένου μηχανισμού που θα εποπτεύεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος με εντολή να εξετάζει
μεγάλα χρέη ιδιωτών και δημόσιων πιστωτών και
θα πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες για την
επίλυση των «κόκκινων» δανείων, δ. Υποβολή Προεδρικού 

Διατάγματος για τη σύσταση ενός δικτύου
πληροφόρησης χρέους και κέντρων πληροφορησης
χρέους, ε. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα διορίσει έναν

ειδικό εκκαθαριστή και θα καθιερώσει σύστημα
αμοιβής για τους εκκαθαριστές με βάση την απόδοση
σε διαβούλευση με το ΤΧΣ. στ. Το ΤΧΣ θα διορίσει
ένα μέλος του δ.σ. και μία εσωτερικά ομάδα αφοσιωμένη 

στην επίλυση των «κόκκινων» δανείων ζ.
Σύσταση ενός νέου δομικού σχεδίου για την εφαρμογή
και την παρακολούθηση της στρατηγικής των NPL,

συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ειδικής γραμματείας 

συντονισμού και γραφείου διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να στηρίζει το Κυβερνητικό
Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
7.	Οι Αρχές θα συνεχίσουν, όπως έχει συμφωνηθεί
με τον ΟΟΣΑ, και θα υιοθετήσουν 10 ακόμη συστάσεις
της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για τα αναψυκτικά και
τα πετρελαϊκά προϊόντα, σε προσθήκη αυτών που
έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της πρώτης σειράς
από ορόσημα.
8.	Οι Αρχές θα εκδώσουν σε συμφωνία με τους
θεσμούς Υπου ργική Απόφοοη για την επανασύγ-
κληση της διυπουργικής επιτροπής για τα κλειστά
επαγγέλματα
9.	Στα διαρθρωτικά ταμεία, οι Αρχές α θα εφορ-
μόσουν πλήρως τον Νόμο 4314/201 4 για τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, θα
υιοθετήσουν όλεςτις εξουσιοδοτημένες ενέργειες
απαραίτητες για την ενεργοποίηση των διαθέσιμων
κεφαλαίων και θα θέσουν σε εφαρμογή όλες τις
προϋποθέσεις, β. Για τα πέντε προγράμματα αυτοκινητόδρομων 

και για το μετρό καθώς και για
τα προγράμματα διαχείρισης λυμάτων και στερεών
αποβλήτων, οι αρχές: 1 . θα καταρτίσουν ένα σχέδιο
δράσης με συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα με
τους αναδόχους ή τους εργολάβους, συμπεριλαμβανομένων 

των απαραίτητων δράσεων, για να αρθούν 

τα αδιέξοδα, 2. θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς 

και θα συστήσουν μία διυπου ργική συντονιστική 

επιτροπή για τον έλεγχο της υλοποίησης
του σχεδίου δράσης αλλά και για να διασφαλιστεί
ότι θα ληφθούν εγκαίρως οι αναγκαίες αποφάσεις.
1 0.	Χωροταξικός σχεδιασμός και δασικός νόμος: Οι
Αρχές α. θα παρουσιάσουν στους θεσμούς ης προτάσεις 

για πιθανές βελτιώσεις του νόμου 4269 για
τον χωροταξικό σχεδιασμό και β. θα συμφωνήσουν
με τους θεσμούς για το περιεχόμενο και θα υποβάλουν
το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των δασών
1 1 .	Ενέργεια: Οι Αρχές θα κάνουν μη αναστρέψιμα
βήματα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης
ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών)
για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκτός αν παρουσιαστεί 

κάποιο εναλλακτικό σχέδιο με ισοδύναμα
αποτελέσματα σε όρους ανταγωνισμού και προσέλκυσης 

επενδύσεων, πάντα με κριτήριο ης βέλτιστες
ευρωπαϊκές πρακτικές και έχουν συμφωνηθεί με
τους θεσμούς για την πλήρη αποδέσμευση του από
τη ΔΕΗ.
1 2.	Ιδιωτικοποίηση. Οι Αρχές α. θα εγκρίνουν το
σχέδιο για το νέο Ταμείο Αποκραττκοποιήσεων ούτως
ώστε να μπορεί να τεθεί σε λειτου ργία όσο το δυνατόν
mo γρήγορα στις αρχές του 2016 και β. θα ολοκληρώσουν 

ης εκκρεμείς κυβερνητικές δράσεις που
έχουν καθοριστεί από τους θεσμούς για το τέταρτο
τρίμηνο του 2015.
13.	ΟιΑρχές α θύ υιοθετήσουν νόμο για την εφαρμογή
του ενιαίου μισθολογίου με ισχύ 1η Ιανουαρίου 2016,
που θα θέτει ης βασικές παραμέτρους με δημοσιονομικά 

ουδέτερο τρόπο και θα είναι συμβατές με
τους στόχους δαπανών μισθολογίου που έχουν συμφωνηθεί 

και με αποτελεσματική εφορμογή σε όλο
τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της απο-

συμπίεσης της κατανομής μισθών σε όλο το φάσμα
μισθών σε συνδυασμό με προσόντα απόδοση, ευθύνη
και θέση του προσωπικού, β. θα δεσμευτούν στη
συνέχιση του κανόνα προσλήψεων του 2016, ενώ η
αναλογία για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στο
πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου 2016-19.
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