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ΤΟ ΘΕΜΑ

Στην κυβέρνηση εξακολουθούν να υπάρχουν υπουργοί που 
επιμένουν κατ’ ουσίαν ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει και -ενόψει και 
ενδεχόμενων εξελίξεων- παίζουν «κατενάτσιο» στις υποχρεώσεις τους

Παίζουν
«κατενάτσιο»

Οι στόχοι για την
τρίτη αξιολόγηση
Η κυβέρνηση επιδιώκει να δοθεί οριστική λύση στο Eurogroup
της 4ης ∆εκεµβρίου. Ανησυχία για την επόµενη ηµέρα
των γερµανικών εκλογών και τη στάση του ∆ΝΤ

v.skouris@realnews.gr

Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Σ
το τέλος του έτους επιδιώκει η κυβέρνηση 
να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση, σύµφωνα 
µε όσα συζήτησαν ο Ευκλείδης Τσακα-

λώτος και ο Γιώργος Χουλιαράκης µε τον Πι-
ερ Μοσκοβισί στις Βρυξέλλες, ενώ η ελληνική 
κυβέρνηση ανησυχεί σφόδρα τόσο για την κυ-
βέρνηση που θα σχηµατίσει η Αγκελα Μέρκελ 
µετά τις εκλογές στη Γερµανία, όσο και για τη 
στάση που θα κρατήσει αµέσως µετά το ∆ιε-
θνές Νοµισµατικό Ταµείο.

Η Αθήνα έχει θέσει ως στόχο το κλείσιµο της 
αξιολόγησης στο Eurogroup της 4ης ∆εκεµβρί-
ου, εντός δηλαδή ενάµιση µήνα από την τυπική 
έναρξη των συζητήσεων, κάτι που αν συµβεί 
θα αποτελεί χρόνο-ρεκόρ όχι µόνο για την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και για την προ-
ηγούµενη κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου. Με-
τά την τρίτη αξιολόγηση, άλλωστε, ακόµα και 
εντός του ∆εκεµβρίου ή το αργότερο τον Ια-
νουάριο -και εφόσον η διαπραγµάτευση κλεί-
σει στο Eurogroup της 4ης ∆εκεµβρίου- το οι-
κονοµικό επιτελείο δείχνει να προγραµµατίζει 
τη νέα έξοδο στις αγορές, την πρώτη από τις 
δύο ή τρεις ακόµα που θεωρεί ότι µπορεί να 
γίνουν µέχρι την ολοκλήρωση του µνηµονίου 
τον Αύγουστο του 2018.

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκ. Τσακαλώτος, 
που -µαζί µε τον Γ. Χουλιαράκη συζήτησαν το 
θέµα µε τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 

Βρυξέλλες- επιµένει στο γρήγορο κλείσιµο της 
αξιολόγησης για πολλούς λόγους:
f Πρώτον, προκειµένου να αποφευχθεί κατά 
το δυνατόν -και όσο εξαρτάται από την Ελλά-
δα- το ενδεχόµενο οι δανειστές, όπως το συνη-
θίζουν, να θέσουν και νέα µέτρα στο τραπέζι. 
Η Αθήνα εκτιµά ότι το ∆ΝΤ -εφόσον παραµεί-
νει στο πρόγραµµα- έδειξε ήδη τις προθέσεις 
του µε την επιµονή του για ανακεφαλαιοποίη-
ση των τραπεζών τουλάχιστον κατά 10 δισ. ευ-
ρώ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντί-
δραση, κυρίως, της ΕΚΤ, αλλά και των Βρυξελ-
λών. Η κυβέρνηση, µάλιστα, θεωρεί σχεδόν βέ-
βαιο ότι το Ταµείο θα θέσει και θέµα δηµοσι-
ονοµικών, είτε µε την επίσπευση των µέτρων 
που έχουν ψηφιστεί για το 2019, είτε ακόµα 
και µε νέα µέτρα. Η προειδοποίηση του Εµα-
νουέλ Μακρόν ενώπιον του Αλέξη Τσίπρα να 
µη ζητήσει επιπρόσθετα των συµφωνηθέντων 
µέτρα µάλλον αναθάρρησε την Αθήνα, ωστό-
σο δεν αλλάζει τις εκτιµήσεις για τις προθέσεις 
του Ταµείου.
f ∆εύτερον, γιατί στην κυβέρνηση εξακολου-
θούν να υπάρχουν υπουργοί που επιµένουν 
κατ’ ουσίαν ότι το πρόγραµµα δεν βγαίνει και 
-ενόψει και ενδεχόµενων εξελίξεων- παίζουν 
«κατενάτσιο» στις υποχρεώσεις που έχουν ανα-
λάβει στον τοµέα τους ή λαµβάνουν µέτρα µε 
δηµοσιονοµικό κόστος που προκαλούν τις αντι-
δράσεις των δανειστών, οι οποίοι βεβαίως δεν 
κρατούν «ουδέτερη στάση», αλλά πολλές φο-
ρές ευνοούν αιτήµατα συγκεκριµένων κοινω-
νικών οµάδων της χώρας. Ο Ελληνας υπουρ-
γός Οικονοµικών στην προσπάθειά του για 
γρήγορο κλείσιµο της αξιολόγησης δείχνει να 
έχει «καθαρό σύµµαχό» του τον πρωθυπουρ-
γό Αλ. Τσίπρα. Αλλωστε, για οποιαδήποτε θετι-
κή εξέλιξη απαιτούνται η επίτευξη πλεονάσµα-
τος 3,5% για το 2018 και η υλοποίηση ενός µε-
γάλου όγκου ιδιωτικοποιήσεων το αµέσως επό-
µενο διάστηµα.
f Τρίτον, προκειµένου να µη χαθούν οι όποιες 
πιθανότητες, έστω και ελάχιστες, που το οικο-
νοµικό επιτελείο τρέφει για ένταξη της χώρας 
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ, γεγονός που αν συµβεί θα επιφέρει πτώ-
ση των επιτοκίων δανεισµού κατά µία µονάδα.

Ανησυχία
Επιπλέον, το επόµενο διάστηµα υπάρχουν δύο 
τουλάχιστον εξωγενείς παράγοντες, που ενδέ-
χεται να ανατρέψουν τον προγραµµατισµό της 
κυβέρνησης και να οδηγήσουν και σε πολιτι-
κές εξελίξεις ακόµα και την άνοιξη του 2018:

Πρώτον, τι είδους κυβέρνηση θα συγκροτη-
θεί στη Γερµανία και αν η Μέρκελ θα συνερ-
γαστεί µε τον Μακρόν στη βάση µιας πιο «ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής», στο πνεύµα που εξέφρα-
σε ο Γάλλος Πρόεδρος την περασµένη Πέµπτη 
στην Πνύκα. Η Αθήνα επιθυµεί τη συµµετοχή 
των σοσιαλδηµοκρατών και θεωρεί καταστρο-
φική µια κυβέρνηση µε τους φιλελεύθερους.

∆εύτερον, αν θα παραµείνει ή όχι το ∆ΝΤ στο 
πρόγραµµα, καθώς η όποια απόφαση ληφθεί 
θα οδηγήσει σε δύσκολες εξισώσεις. Ανοιχτό, 
πάντως, είναι και το ενδεχόµενο όχι απλώς να 
παραµείνει το Ταµείο ως τεχνικός σύµβουλος, 
αλλά και να µεταθέσει τις αποφάσεις του ακό-
µα και το 2019 (!), γεγονός που θα φέρει κο-
ντά τις πολιτικές εξελίξεις. Καθοριστική για τις 
εξελίξεις θεωρείται η επίσκεψη της Κριστίν Λα-
γκάρντ µετά τις γερµανικές εκλογές στην Αθή-
να, εφόσον φυσικά γίνει, ενώ η Αθήνα οικοδο-
µεί ήδη τις διεθνείς συµµαχίες της, ελπίζοντας 
και στο κλίµα που καλλιεργείται στην Ευρώπη 
για µετασχηµατισµό του ESM σε Ευρωπαϊκό 
Νοµισµατικό Ταµείο.
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Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Σ
το μικροσκόπιο των τεχνικών κλιμακίων 
μπαίνει από τα επόμενα 24ωρα η πο-
ρεία εκτέλεσης των προαπαιτούμενων, 

που αποτελεί το πρώτο κρας τεστ με τους επι-
κεφαλής της τρόικας ενόψει της έναρξης των 
διαπραγματεύσεων για την τρίτη αξιολόγηση. 
Οπως διαπιστώνεται, 24 από τις 50 προαπαι-
τούμενες δράσεις που θα έπρεπε να έχουν ολο-
κληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου βρίσκονται 
σε εκκρεμότητα. Η ολιγωρία στην υλοποίησή 
τους θα έχει ως αποτέλεσμα οι τεχνοκράτες, οι 
οποίοι έχουν εντολή να «σκανάρουν» όλα τα 
ζητήματα που θα τεθούν επί τάπητος τον επό-
μενο Οκτώβριο, να δείξουν «κίτρινη κάρτα» 
στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.

Από το σύνολο των 113 προαπαιτούμενων 
που οφείλει να κάνει πράξη η ελληνική κυβέρ-
νηση έως και το β’ τρίμηνο του 2018, τα 95 
πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο 2017. Από 
αυτά, τα 50 έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως 
τα τέλη Αυγούστου και άλλα 16 έως τα τέλη του 
τρέχοντος μήνα.

Οπως προκύπτει, παρά τα «γκάζια» που ανα-
γκάστηκαν να πατήσουν το τελευταίο διάστη-
μα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, σχεδόν τα μισά 
δεν έχουν υλοποιηθεί, γεγονός που μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την έναρξη των συζητή-
σεων με τους επικεφαλής των δανειστών. Ορι-
σμένα εξ αυτών, σύμφωνα με στελέχη υπουρ-
γείων, έχουν μπει σε τροχιά εφαρμογής, όπερ 
σημαίνει ότι θα ολοκληρωθούν σε μεταγενέ-
στερο χρόνο από τον προβλεπόμενο.

Τα προαπαιτούμενα χωρίζονται σε δύο με-
γάλες κατηγορίες. Στη μία ανήκουν όσα έχουν 
δημοσιονομικό αντίκρισμα και έχουν προκαλέ-
σει ήδη τη δυσφορία των δανειστών, όπως δι-
αφάνηκε από τη συνάντηση που είχε ο υπουρ-
γός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος με 
τον επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ 
Μοσκοβισί, και στην άλλη εντάσσονται όσα 
χαρακτηρίζονται ως «τεχνικά», καθώς στοχεύ-
ουν στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, 
τον εξορθολογισμό της λειτουργίας διαφόρων 
υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς. 
Μια κατηγορία από μόνα τους είναι τα προα-
παιτούμενα που συνδέονται με την επιτάχυν-
ση των αποκρατικοποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών φέρεται να έχει συ-
ναντήσει μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά 
της να πείσει τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα στην 
υλοποίηση των προαπαιτούμενων υπουργεία 
να είναι συνεπή με τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί μέσω του τρίτου μνημονίου. 

Με ποιες απαιτήσεις 
έρχονται στην Αθήνα 
τα τεχνικά κλιμάκια 
της τρόικας ενόψει της 
τρίτης αξιολόγησης

Το διακύβευμα από την πορεία ολοκλήρωσής τους είναι μεγάλο, γιατί η κυβέρνηση επιθυμεί 
να στείλει θετικό μήνυμα προς τις αγορές ώστε να είναι εφικτό ένα νέο βήμα εξόδου σε αυτές, 
ενώ επιδιώκει να ανοίξει και να κλείσει η διαδικασία της αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν.

Τα 4 κρίσιμα 
f Ο επανυπολογισμός του 30% των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από τις 13 
Μαΐου του 2016 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εκδόθηκαν μόλις 20.000 νέες συντάξεις, με 
αποτέλεσμα ο στόχος για 63.000 οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης έως το τέλος Σεπτεμβρί-
ου να θεωρείται ήδη χαμένος. Η πίεση είναι μεγάλη τόσο για την ηγεσία του υπουργείου Εργασί-
ας όσο και για το οικονομικό επιτελείο, καθώς δεν πρέπει να μεταφερθούν οι δαπάνες για τις συ-
ντάξεις το 2018, όπου ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα ανεβαίνει στο 3,5% του ΑΕΠ. Μία 
τέτοια προοπτική θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τους δημοσιονομικούς στόχους του επόμε-
νου έτους, καθώς οι εκκρεμείς συντάξεις, κύριες, επικουρικές και εφάπαξ, αγγίζουν τις 300.000 
και το κόστος τους ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ. Αποτελούν μία πραγματική βόμβα στα θεμέλια της 
επίτευξης του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018.
f Η προσαρμογή του τιμολογίου υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ 
είναι ένα ακόμα κρίσιμο ζήτημα. Επρεπε να έχει γίνει έως τον Ιούνιο, αλλά λόγω των διαφορών 
ανάμεσα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ΔΕΗ δεν έχει δοθεί ακόμα οριστική λύση στο θέμα 
και ουδείς γνωρίζει πώς θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια το επόμενο διάστημα και εάν θα μετα-
κυλιστεί το βάρος στους καταναλωτές. Η καθυστέρηση οφείλεται στην πρόταση που έχει υπο-
βάλει η ΡΑΕ για κάλυψη ενός ποσού 90 εκατ. ευρώ ετησίως για το κόστος των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας από την επιστροφή του 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που τις επιβαρύνουν. Η 

«Κίτρινη κάρτα» για 
24 προαπαιτούμενα

Πενήντα δεσμεύσεις θα 
έπρεπε να είχε υλοποιήσει η 
κυβέρνηση από τον Ιούνιο 
έως τα τέλη Αυγούστου και έχει 
ανταποκριθεί μόνο στις μισές
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΚΑΘΙ που συνδέεται συνολικά με την 
υλοποίηση τουλάχιστον 17 προαπαιτούμενων είναι 
οι ιδιωτικοποιήσεις, που προσκρούουν σε γραφει-
οκρατικές διαδικασίες, αλλά και ιδεοληψίες στε-
λεχών του κυβερνώντος κόμματος. 

Το επόμενο διάστημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο 
για τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, με το 
Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) να καλείται σε «αγώνα 
δρόμου» προκειμένου να επιτευχθούν οι μνη-
μονιακοί στόχοι. 

Είναι ενδεικτικό ότι σε μηνιαία βάση η Ελ-
λάδα, προκειμένου να πετύχει τον μνημονια-
κό στόχο εσόδων ύψους 5,4 δισ. ευρώ μέσα 
στο 2018, όπως ανέφερε ο επίτροπος Μοσκο-
βισί στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, πρέπει να κα-
ταγράφει τους επόμενους 15 μήνες εισπρά-
ξεις ύψους 360 εκατ. ευρώ. 

Οι εισπράξεις από την πώληση περιουσια-
κών στοιχείων του Δημοσίου κινούνται σε χαμη-

λά επίπεδα και διαμορφώνονται σε 3,6 δισ. ευρώ 
από το 2011 μέχρι το τέλος του 2016, με τις διαρκείς 

αποκλίσεις να οδηγούν και σε αλλαγές στην ανάλυση 
βιωσιμότητας του χρέους εκ μέρους των δανειστών.

f Μόλις την Τετάρτη εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων για το Ελληνικό που θα έπρεπε από 
τον Ιούλιο να έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 

f Η επιλογή του προτιμητέου υποψήφιου αγοραστή για 
τον ΔΕΣΦΑ θα έπρεπε να έχει γίνει τον Αύγουστο, τη στιγ-

μή που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί από το ΤΑΙΠΕΔ η short 
list με τους υποψήφιους αγοραστές. 

f Το ίδιο ισχύει για την πλήρωση των κενών θέσεων στο δι-
οικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. 

f Η δημοσίευση του στρατηγικού πλάνου της Ελληνικής Εται-
ρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

f Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας θα υιοθε-
τήσει όσες ρυθμίσεις του εσωτερικού κανονισμού έχουν απο-

μείνει σε εκκρεμότητα.

f Πρέπει να εξεταστεί το Δ.Σ. της ΕΤΑΔ.

Οι 6 «καυτές» δεσμεύσεις
των αποκρατικοποιήσεων 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

δυσφορία
Τα προαπαιτούµενα 
χωρίζονται σε δύο 
µεγάλες κατηγορίες. 
Στη µία ανήκουν 
όσα έχουν δηµοσι-
ονοµικό αντίκρισµα 
και έχουν προκαλέ-
σει ήδη τη δυσφορία 
των δανειστών και 
στην άλλη εντάσσο-
νται όσα χαρακτηρί-
ζονται ως «τεχνικά», 
καθώς στοχεύουν 
στην καταπολέµηση 
της γραφειοκρατίας, 
τον εξορθολογισµό 
της λειτουργίας δια-
φόρων υπηρεσιών 
και τον εκσυγχρονι-
σµό της αγοράς

πρόταση δεν ικανοποιεί το υπουργείο Οικονοµικών, αφού θα 
πρέπει να βρεθεί κάποιο άλλο ισοδύναµο για την απώλεια των 
δηµοσίων εσόδων. Αυτή τη στιγµή το υπουργείο δεν επιδιώκει 
να ανοίξει ένα νέο µέτωπο µε την τρόικα, µε απρόσµενα αποτε-
λέσµατα, όπως έχει δείξει η εµπειρία προηγούµενων διαπραγ-
µατεύσεων, και αναζητείται άλλη λύση.
f Η εκτέλεση της αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, που 
έως αυτή τη στιγµή έχει αποβεί άκαρπη. Η διαδικασία της αξιο-
λόγησης έπρεπε, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο µνηµόνιο, 
να είχε ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, η πλειονότη-
τα των υπουργείων, των φορέων τους, καθώς και των ΟΤΑ, δεν 
συµµετείχε στη διαδικασία. Η «εµπλοκή» έχει θορυβήσει τους 
δανειστές σε τέτοιο βαθµό που µπορεί να εγείρουν νέα ζητή-
µατα για το ∆ηµόσιο.
f Το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την απελευθέρωση του επαγ-
γέλµατος των µηχανικών που δεν έχει εκδοθεί ακόµα, προκαλώ-
ντας σειρά αντιδράσεων από τους εκπροσώπους των θεσµών.

Τα 14 πιο βατά 
Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνεται µια σειρά δράσεων που 
χαρακτηρίζονται «ήσσονος σηµασίας» από τον υπουργό Οικο-
νοµικών. Σε αυτές, µε ορίζοντα υλοποίησης τον Ιούνιο, περι-
λαµβάνονταν:
f Η υπογραφή «συµβολαίου απόδοσης» ανάµεσα στον υπουργό 
Οικονοµικών και τον επικεφαλής της ΑΑ∆Ε, δηλαδή ένα κείµενο 
που θα καθορίζει τις υποχρεώσεις του δεύτερου, τους ποιοτικούς 
και ποσοτικούς στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν κατά τη 
διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης και σε ετήσια βάση κ.ά. 
f Η σύνταξη κειµένου µε τις απαιτούµενες ενέργειες για τη συγ-
χώνευση του µηχανισµού είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών 
του ΕΦΚΑ µε τον µηχανισµό είσπραξης της ΑΑ∆Ε µέχρι το τέλος 
του 2017, ώστε να γίνεται η είσπραξη φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών από κοινού, η επιλογή ανεξάρτητου ελεγκτή που θα 
ελέγξει τις πληρωµές του ∆ηµοσίου και τις καταβολές που έγι-
ναν στο διάστηµα από τον Ιούνιο του 2016 έως τον ∆εκέµβριο 
του 2016 για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του 
∆ηµοσίου που έχουν φτάσει ήδη τα 5,4 δισ. ευρώ. 
f Το σχέδιο αναδιάρθρωσης ακαδηµαϊκών προγραµµάτων 
σπουδών και προγραµµάτων εκπαίδευσης στην ιατρική για να 
ενισχυθεί η εκπαίδευση στον χώρο της γενικής ιατρικής, αλλά 
και ένα πρώτο πακέτο ρυθµίσεων που καταργεί τους περιορι-
σµούς στα κλειστά επαγγέλµατα.,
f Νοµοθετικές και διοικητικές πράξεις ή/και άλλα κατάλληλα µέ-
σα µε ισοδύναµο αποτέλεσµα για τον εξορθολογισµό των δια-
δικασιών απαλλοτρίωσης στο πλαίσιο ενός νέου ενοποιηµένου 
νοµοθετικού πλαισίου. 
f Υποβολή στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής πρότα-
σης σχεδίου για ολοκληρωµένο γεωγραφικό και κτηµατολογικό 
σύστηµα πληροφοριών για τη διαχείριση και παρακολούθηση 
των απαλλοτριώσεων, περιλαµβανοµένων των δαπανών τους. 
f Εξορθολογισµός και απλούστευση των διαδικασιών που σχε-
τίζονται µε αρχαιολογικά έργα µε κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
ή/και µε άλλα κατάλληλα µέσα µε ισοδύναµο αποτέλεσµα, συ-
µπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής δεσµευτικών προθεσµιών 
για την έκδοση αδειών.

(Τα προηγούµενα τρία προαπαιτούµενα αφορούν τις αλλαγές που 
απαιτούνται να εφαρµοστούν για τη σωστή λειτουργία των διαρθρω-
τικών ταµείων.)
 f Η έναρξη κωδικοποίησης της εργατικής νοµοθεσίας, που απο-
τελεί ένα πραγµατικά δύσκολο εγχείρηµα.
f Η συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της τεχνολογίας στην 
Υγεία µε στόχο τη λειτουργία σχετικού κέντρου αξιολόγησης, που 
έχει εξαγγελθεί αλλά ακόµα δεν έχει ξεκινήσει.
f Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για όλες τις θέσεις στα διαρ-
θρωτικά και επενδυτικά ταµεία.
f Οι αγορές προϊόντων και το επιχειρηµατικό περιβάλλον: Εκ 
των υστέρων αξιολογήσεις επιπτώσεων.
f Η ευθυγράµµιση των επιδοµάτων για τη βαριά και ανθυγιει-
νή εργασία µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό.
f Εως τον Ιούλιο του 2017 θα έπρεπε να είχε αναθεωρηθεί το 
πλαίσιο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ολα τα 
προαπαιτούµενα που σχετίζονταν µε τον εξωδικαστικό µηχανι-
σµό υλοποιήθηκαν, προκειµένου να «τρέξει» η διαδικασία και να 
ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρµα, ενώ αντίστοιχα προχώρησαν 
και αυτά που αφορούσαν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς.
f Ο εσωτερικός κανονισµός ανεξάρτητων Αρχών.
f Οσον αφορά τα προαπαιτούµενα του Αυγούστου, εκκρε-
µούν ακόµα η εφαρµογή του clawback (µηχανισµός αυτό-
µατων επιστροφών) που αφορά συµψηφισµό για την περί-
οδο 2013-2015 µε τις εκτιµώµενες ληξιπρόθεσµες οφειλές. 
Ο ΕΟΠΥΥ αναµένεται τις επόµενες ηµέρες να ανακοινώσει τις 
λεπτοµέρειες της διαδικασίας.


