Οι 11 προτεραιότητες Τσίπρα για το 2016 – Τι προανήγγειλε για Δημόσιο και ασφαλιστικό

Έντεκα προτεραιότητες για το 2016 ανάμεσα τους η ψήφιση του ασφαλιστικού
αλλά και του νέου συστήματος αξιολόγησης και κινητικότητας στο Δημόσιο
περιείχε η ομιλία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην τελευταία...

συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για το 2015. Ψηλά στην ατζέντα του Α.
Τσίπρα είναι και η δημοπράτηση των τηλεοπτικών αδειών που, όπως είπε, θα γίνει
το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου αλλά και η παραλαβή νέας λίστας Φαλτσιανί
που θα αξιοποιηθεί κατά της φοροδιαφυγής.
Αναφορικά με το Δημόσιο (η τρίτη προτεραιότητα) ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το
νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση θα φέρει νέο σύστημα αξιολόγησης
προϊσταμένων και νέο πλαίσιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
Υπενθυμίζεται ότι ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος
Βερναρδάκηςέχει δώσει από τις αρχές Δεκεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ
και είναι ήδη έτοιμο για κατάθεση στη Βουλή.
Οι 11 προτεραιότητες
Εφαρμογή του νόμου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών ΜΜΕ που ήδη έχει
ψηφιστεί με τη διαδικασία δημοπράτησης των αδειών των καναλιών να
διεξάγεται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου
Τον Ιανουάριο θα κατατεθεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ενώ με αίτηση στην
Τράπεζα της Ελλάδας το ΕΒΕΑ θα μετατραπεί σε αναπτυξιακό ταμείο ώστε να
λειτουργεί ως δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα.
Το ν/σ για το Δημόσιο
Ψήφιση ρυθμίσεων για κάρτα ανασφάλιστων και προώθηση μεγάλης
μεταρρύθμισης για το νέο καθολικό σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Το Φεβρουάριο κατάθεση του νομοσχεδίου για την κοινωνική οικονομία
Κατάθεση του ν/σ για την έρευνα, που, όπως είπε, αλλάζει τους όρους της
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χρηματοδότησης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να
σταματήσει η μάστιγα του brain drain
Κατάθεση του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό των ιδιωτικών και δημόσιων
έργων.
Κατάθεση νομοσχεδίου για ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων.
Ν/σ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των καπνικών προϊόντων
Έκδοση μέχρι το Φεβρουάριο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον
καθορισμό προδιαγραφών στο ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου
εισροών- εκροών και GPS σε πλωτά μέσα μεταφοράς υγρών καυσίμων για την
αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου
Κατάθεση μέσα στον Ιανουάριο νομοσχεδίου για την οικειοθελή αποκάλυψη
φοροδιαφυγή, που, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα αποτελεί την τελευταία
ευκαιρία για όσους στο παρελθόν απέκρυψαν έσοδα μεταβιβάζοντας τα σε
τράπεζες στο εξωτερικό.
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