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Προχωράμε μαζί.
Δύο χρόνια κυβερνητικού έργου
Για τη στήριξη της κοινωνίας, την εξουδετέρωση της διαπλοκής,
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Στις 25 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την εκλογική νίκη
του ΣΥΡΙΖΑ και την ανάδειξη κυβέρνησης με κορμό την Αριστερά. Μια
νίκη που επιβεβαιώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.
Δύο χρόνια μετά, χωρίς αλαζονεία, έπαρση, με αναγνώριση λαθών και αδυναμιών
μας, απευθυνόμαστε με εντιμότητα στους Έλληνες πολίτες.
Από την πρώτη μέρα η κυβέρνηση έδωσε μια διπλή μάχη. Στο εσωτερικό απέναντι
σε μια κατάσταση κοινωνικής και οικονομικής καταστροφής που παρέδωσαν η
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και, στο εξωτερικό, απέναντι σε όσους επέμεναν σε μια καταστροφική για τους ευρωπαϊκούς λαούς λιτότητα. Η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε
σκληρά και συγκρούστηκε, υπερασπιζόμενη το δίκαιο της ελληνικής κοινωνίας.
Η συμφωνία που επετεύχθη τον Ιούλιο του 2015 παρότι περιορίζει το εύρος των
πολιτικών στόχων, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την έξοδο της χώρας από
την επιτροπεία και τα μνημόνια το 2018, μ' ένα παράλληλο σχέδιο το οποίο μόνο
μια κυβέρνηση με βασικό κορμό την Αριστερά μπορεί να επιτύχει. Τα δύο αυτά
χρόνια η κυβέρνηση εργάζεται για να στηρίξει την κοινωνία και να βγάλει τη χώρα
από την κρίση μέσα από μικρές και μεγάλες συγκρούσεις με τις κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες ελίτ και την πολιτική της λιτότητας.
Μετά από μακρά και επίμονη προσπάθεια, μία ρεαλιστική προοπτική ανάκαμψης
της οικονομίας και εξόδου από την κρίση είναι πλέον ορατή. Και είναι μια διέξοδος
που δε θα μας γυρίσει πίσω στην εποχή των τεράστιων κοινωνικών ανισοτήτων
και της αυθαιρεσίας των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, αλλά θα μας ωθήσει προς το μέλλον μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους, την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής στη χώρα
και την οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου, στην προοπτική του κοινωνικού μετασχηματισμού.
Όλο αυτό το διάστημα, μαζί με τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή της συμφωνίας υλοποιήθηκε ένα παράλληλο κυβερνητικό πρόγραμμα, που είχε σαν στόχο
τη στήριξη των πιο αδύναμων, την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων
για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και της

διοίκησης. Ακριβώς αυτό το παράλληλο πρόγραμμα είναι που συνάντησε τη λυσσαλέα αντίδραση του πολιτικού κατεστημένου εντός και εκτός της χώρας και των
ΜΜΕ που ελέγχει. Γιατί οι πολιτικές και θεσμικές τομές έθιξαν εδραιωμένα συμφέροντα δεκαετιών. Ακούμπησαν πελατειακά δίκτυα. Έφεραν στο προσκήνιο μέσα
από δεκάδες υποθέσεις την έκταση και το βάθος της διαφθοράς. Ανασυγκρότησαν
τομείς στους οποίους μέχρι τώρα «νόμος» ήταν το δίκαιο των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων και βεβαίως η διαπλοκή.
Είναι ακριβώς αυτές οι αντιδράσεις που επιβεβαιώνουν ότι η πολιτική της κυβέρνησης βρίσκεται σε ορθή κατεύθυνση. Μετά από δεκαετίες κακοδιαχείρισης,
πελατειακής λογικής, ανοχής στη διαφθορά και τη λεηλασία, η νέα εποχή είναι
εδώ. Το μέλλον αυτής της χώρας δεν μπορεί να είναι η παράδοση της εξουσίας
στα ισχυρά συμφέροντα, η παλινόρθωση της διαπλοκής και η περιθωριοποίηση
των αδύναμων. Το μέλλον αυτής της χώρας είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση
μέσα από τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου, τη στήριξη της κοινωνίας.
Σε αυτήν τη γραμμή κινήθηκε η κυβέρνηση τα δύο αυτά χρόνια. Σε αυτήν τη
γραμμή θα συνεχίσει, διευρύνοντας ολοένα και περισσότερο τις προγραμματικές
παρεμβάσεις της. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης (η οποία πρέπει
άμεσα να κλείσει, καθώς όλοι οι στόχοι της ελληνικής πλευράς έχουν εκπληρωθεί) και η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση θα κλείσει
ένα μεγάλο κύκλο διαπραγμάτευσης και δεσμεύσεων για τη χώρα και θα ανοίξει
έναν άλλο κύκλο διεκδικήσεων. Με μοναδικό στόχο την αλλαγή της σημερινής
εικόνας και την είσοδο σε μια περίοδο ανάπτυξης της χώρας. Και η ανάπτυξη είτε
το θέλουν κάποιοι είτε όχι θα έχει ένα ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο.
Το φυλλάδιο αυτό, παραθέτει μερικές από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τα
δύο αυτά χρόνια. Είναι ένας απολογισμός. Αλλά ταυτόχρονα και ένας οδικός χάρτης για τη συνέχεια. Έχουμε πολλά ακόμα να διεκδικήσουμε, έχουμε πολλά ακόμα
να κάνουμε...

Η σελίδα έχει γυρίσει. Προχωράμε μαζί.

Για την Οικονομία
και την Ανάπτυξη
Η Ελλάδα προηγείται
στην απορρόφηση των
ΕΣΠΑ με ποσοστό
απορρόφησης 100%
έναντι 90,5%
του ευρωπαϊκού
μέσου όρου ΜΟ ΕΕ28

w Η Ελλάδα προηγείται στην απορρόφηση των ΕΣΠΑ με ποσοστό απορρόφησης 100% έναντι 90,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου ΜΟ ΕΕ28.
w Προωθήθηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 στον οποίο προβλέπεται η προκήρυξη οκτώ καθεστώτων (προγραμμάτων) ενισχύσεων.
Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα 4 πρώτα καθεστώτα με πολύ θετικά αποτελέσματα.
w Εκκαθαρίστηκαν οφειλές και εκκρεμότητες παλαιών νόμων που αφορούν σε 6.300 επενδυτικά σχέδια με οφειλές περίπου 6,5 δις, διασφαλίζοντας για πρώτη φορά την πληρωμή τους.
w Καθιερώθηκε για λόγους διαφάνειας η ανάρτηση της σειράς προτεραιότητας των ελέγχων και των πληρωμών στο διαδίκτυο. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πλέον αυστηρά από την ημερομηνία υποβολής
του αιτήματος ελέγχου.
w Υπογράφηκε η «Συμφωνία Έδρας» μεταξύ της Ελλάδας και της Διεθνούς Αναπτυξιακής Τράπεζας EBRD και δραστηριοποιήθηκε ο Διεθνής
Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) της Παγκόσμιας Τράπεζας, μετά από
αίτημα της ελληνικής Κυβέρνησης.
w Προχωρά η εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με
σταδιακή αύξηση του εθνικού σκέλους στα 750 εκ., αύξηση της χρηματοδότησης των περιφερειών στα 300 εκ. για το 2016, δημιουργία ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για το ΒΑ και ΝΑ Αιγαίο.
w Προωθήθηκε νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της απάτης για
συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και την απλοποίηση διαδικασιών
παραγωγής έργων.
w Κατοχυρώθηκαν νομοθετικά η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η απλοποίηση διαδικασιών για τη σύσταση επιχειρήσεων.
w Δρομολογήθηκε η πλήρης εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών
σε όλη την αλυσίδα διακίνησης και εμπορίας καυσίμων.

Για την εργασία, την καταπολέμηση
της ανεργίας και την προώθηση
της κοινωνικής οικονομίας
w Κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος αποτελεί το πιο
προωθημένο διεθνές κείμενο προστασίας των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων.
w Καταφέραμε το Γ' Τρίμηνο του 2016 να μειώσουμε
κατά 150.000 τους ανέργους σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2014. Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε
στο 22,6% από 25,5% μετά από 6 ολόκληρα χρόνια.
w Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφορικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε
99.700 καθαρές θέσεις εργασίας το 2015 και
έφτασε τις 136.260 το 2016. Οι θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα το 2016, αυξήθηκαν κατά 31,5% σε σχέση με το 2014.
w Πραγματοποιήθηκαν περίπου 350 διμερείς συναντήσεις με εργαζόμενους από διάφορους εργασιακούς
χώρους που αντιμετώπιζαν προβλήματα με την εργοδοσία και στη συνέχεια, παρεμβάσεις και διενέργεια ελέγχων για την τήρηση της εργατικής
νομοθεσίας.

Οι θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν στον
ιδιωτικό τομέα το 2016,
αυξήθηκαν κατά 31,5%
σε σχέση με το 2014

w Διενεργήθηκαν 54.826 έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας σε ό,τι αφορά στις εργασιακές
σχέσεις, 45.476 έλεγχοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και 25.805 για εργατικές διαφορές.

w Για πρώτη φορά τα έσοδα που προέρχονται από τα
πρόστιμα των ελέγχων δεν κατευθύνονται στην
εφορία αλλά στην κοινωνική ασφάλιση δεδομένου
ότι πρόκειται για πόρους που υποκλέπτονται από τα
ασφαλιστικά ταμεία.
w Για τη διετία 2015-2016 υλοποιήθηκαν προγράμματα απασχόλησης 900 εκ. ευρώ στα οποία εντάχθηκαν 200.00 άνεργοι.
w Τα 5μηνα της κοινωφελούς εργασίας, μετατράπηκαν σε 8μηνη μισθωτή εργασία με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.
w Υλοποιείται πρόγραμμα προσωρινής μισθωτής εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με πλήρη ασφαλιστικά
δικαιώματα για 4.000 ανέργους που προέρχονται
από τον χώρο παροχής υγειονομικών υπηρεσιών,
για την υποστήριξη του τομέα της υγείας.
w Παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση και πρακτική
άσκηση στους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής
οικονομίας. (Logistics, Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, Τουρισμός, Βιομηχανικά Επαγγέλματα,
εξωστρεφές εμπόριο κ.ά.), ώστε να βελτιώσουν οι
άνεργοι τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
w Κατοχυρώθηκε το δικαίωμα πρόσβασης όλων των
ανέργων στο Σύστημα Υγείας και καθιερώθηκε η
δωρεάν μετακίνηση ανέργων στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς Αττικής.

Για την κοινωνική
ασφάλιση
w Χορηγήθηκε το έκτακτο βοήθημα 630 εκ. ευρώ για 1.577.442 συνταξιούχους με αποδοχές κάτω από 850 ευρώ.
w Σταμάτησε η ποινική δίωξη των αυτοαπασχολούμενων λόγω οφειλών
προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
w Προωθήθηκε ρύθμιση 100 δόσεων για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.
w Καταργήθηκαν οι προκλητικά χαριστικές ρυθμίσεις σε μεγαλοοφειλέτες.
w Με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Ν.4387/2016 επιτεύχθηκαν οι εξής
αλλαγές:

Χορηγήθηκε το έκτακτο
βοήθημα 630 εκ. ευρώ
για 1.577.442
συνταξιούχους με
αποδοχές κάτω
από 850 ευρώ

• Ενοποιήθηκαν από 1-1-2017 όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στον οποίο εντάσσονται ως
ασφαλισμένοι και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
• Ενοποιήθηκαν από 1-1-2017 όλα τα ταμεία επικουρικής και εφάπαξ παροχών στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(ΕΤΕΑΕΠ).
• Θεσπίσθηκαν ενιαία ποσοστά εισφορών για όλους, με μεταβατικές διατάξεις έως το 2020.
• Θεσπίσθηκε η Εθνική Σύνταξη.
• Θεσπίστηκε το Επίδομα Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ίσο με
360 ευρώ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης και
δεν έχουν εισοδήματα.
• Μειώθηκε κατά 65.000 ο αριθμός των εκκρεμουσών αιτήσεων για συνταξιοδότηση, στο διάστημα από 31-12-2014 έως τις 1-1-2017.

Με τον προϋπολογισμό
του 2016 σταμάτησε
η συνεχής μείωση των
εκπαιδευτικών δαπανών
που ξεκίνησε το 2011
(μείωση πενταετίας 34%)

w Ιδρύθηκαν και στελεχώθηκαν πλήρως, μετά από 8 χρόνια, 600 Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης και Τμήματα Ένταξης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
w Ξεκίνησε η λειτουργία των Τμημάτων Υποδοχής για τα προσφυγόπουλα στα δημόσια σχολεία. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 70 τμήματα δημοτικού και γυμνασίου έχουν λειτουργήσει σε 35 Σχολικές Μονάδες, όμορες 11 Κέντρων Φιλοξενίας προσφύγων.
w Επανήλθε ο έλεγχος και η εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας.
Μπήκε φραγμός στην αυθαιρεσία των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων
και προστατεύεται η εργασιακή αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά.
w Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2016 οι πρώτοι διορισμοί εκπαιδευτικών, από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008.
w Επικαιροποιήθηκε η άδεια λειτουργίας και ο έλεγχος νομιμότητας των ιδιωτικών ΙΕΚ.

Για τη στήριξη και
την αναβάθμιση της Παιδείας
w Με τον προϋπολογισμό του 2016 σταμάτησε η συνεχής μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών
που ξεκίνησε το 2011 (μείωση πενταετίας 34%). Με τον προϋπολογισμό του 2017, για πρώτη
φορά μετά από πολλά χρόνια, αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία στο 2,85%
του ΑΕΠ.
w Για πρώτη φορά φέτος οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν έγκαιρα, κανονικά και χωρίς κενά.
w Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων που σήμερα καλύπτει 38.700 μαθητές, με
στόχο το επόμενο σχολικό έτος να επεκταθεί ακόμα περισσότερο.

w Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπήρξαν εκτεταμένες θεσμικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις εξορθολογισμού:
• Θεσμοθετήθηκαν οι Νέοι Ενιαίοι Τύποι Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου.
• Καθιερώθηκαν τα δύο τετράμηνα στα Γυμνάσια, μειώνοντας τον εξεταστικό φόρτο των παιδιών.
• Καταργήθηκε η τράπεζα θεμάτων και αποδεσμεύτηκε ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου
από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
• Αυξήθηκαν τα πεδία επιλογής στις εισαγωγικές εξετάσεις.
• Δημιουργήθηκαν νέα προγράμματα σπουδών για την αναβάθμιση των γνώσεων ξένων
γλωσσών.
• Προωθήθηκαν μέτρα για την αναβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης.
• Προωθήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΑΛ.
w Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
• Προκηρύχθηκαν 1.000 θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού για πρώτη φορά μετά
το 2010.
• Προκηρύχθηκαν προγράμματα για νέους διδάκτορες για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας.
• Καταργήθηκε η διαγραφή φοιτητών.
• Οργανώθηκαν προγράμματα ενίσχυσης απόρων φοιτητών.
• Διευρύνθηκε η δυνατότητα φοίτησης στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μειώθηκαν
τα δίδακτρα.
• Βελτιώθηκε το σύστημα των μεταγραφών.
• Παρέχονται δωρεάν συγγράμματα για το 2ο πτυχίο.

Για τη στήριξη
της Δημόσιας Υγείας
w Ο προϋπολογισμός για την Υγεία από το 2015 στο 2016 αυξήθηκε και διατηρείται
στο ίδιο αυξημένο επίπεδο και το 2017.
w Διασφαλίστηκε η πρόσβαση στις παροχές Υγείας για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες.
w Προωθείται το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει
την ανάπτυξη 240 Τοπικών Μονάδων Υγείας σε 62 αστικές περιοχές και περισσότερες από 3.000 προσλήψεις γενικών γιατρών, παιδιάτρων, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και επισκεπτών υγείας.
w Ο συνολικός σχεδιασμός προσλήψεων στα νοσοκομεία, τις δομές Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων από το Υπουργείο Υγείας,
υπερβαίνει τους 10.000 γιατρούς και λοιπό προσωπικό.

Διασφαλίστηκε
η πρόσβαση στις παροχές
Υγείας για 2,5 εκατομμύρια
ανασφάλιστους πολίτες

w Αυξήθηκαν οι ιατρικές εξετάσεις που καλύπτονται από τον ΕΟΠΠΥ (ψηφιακή μαστογραφία,
προγεννητικός γονιδιακός έλεγχος για Κυστική Ίνωση, αξονική στεφανιογραφία, κολπικό υπερηχογράφημα κ.ά.).
w Διενεργήθηκε ενδελεχής διαχειριστικός έλεγχος του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα σκάνδαλα διασπάθισης δημοσίου χρήματος των τελευταίων ετών.
w Θεσπίστηκε η Διαφανής Λίστα Χειρουργείων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη μείωση του χρόνου αναμονής, για χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα δημόσια
νοσοκομεία της χώρας.
w Υλοποιούνται προγράμματα εμβολιασμού παιδιών προσφύγων, καθώς και προγράμματα υγειονομικής στήριξης των προσφύγων.

Για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την
αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης
w Το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης καλύπτει, σε όλες τις μορφές του, 410.000 συμπολίτες
μας. Συνολικά δαπανήθηκαν 360 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα:
• Έχουν δοθεί 148.044 προπληρωμένες τραπεζικές κάρτες σε αντίστοιχο αριθμό νοικοκυριών, για χρήση σε όλα τα
καταστήματα τροφίμων και βασικών αγαθών. Οι κάρτες πιστώνονται κάθε μήνα με ποσά από 70-220 ευρώ, με
συνολικό κόστος 285 εκ. ευρώ.
• Παρέχονται 300 kw δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε 90.000 νοικοκυριά, με συνολικό κόστος 29 εκ. ευρώ.
• Παρέχεται επιδότηση ενοικίου σε 21.000 νοικοκυριά, με πίστωση λογαριασμών των ιδιοκτητών των ακινήτων και
συνολικό κόστος 46 εκ. ευρώ.
w Ξεκίνησε, τον Ιούλιο του 2016, η πρώτη φάση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε 30 δήμους σε όλη τη
χώρα, με συνολικό πληθυσμό 1.600.000 κατοίκους.
w Από 1/2/2017 το πρόγραμμα αρχίζει να υλοποιείται σε όλη τη χώρα. Ο αριθμός των πολιτών μας που θα ωφεληθούν,
αναμένεται να ανέλθει σε 800.000 και το κόστος για ένα χρόνο θα είναι 760 εκ. ευρώ.
w Δημιουργούνται 254 Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους της χώρας, προκειμένου να παρέχουν - με διαφάνεια και
παρακάμπτοντας κάθε είδους πελατειακά δίκτυα - πλήρη ενημέρωση στους πολίτες για τα δικαιώματά τους σε όλες
τις προνοιακές παροχές και τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
w Τα Κέντρα διασυνδέουν επίσης, τους άνεργους πολίτες με τις υπηρεσίες ενεργοποίησης του ΟΑΕΔ και διευκολύνουν στην
καταγραφή νέων αναγκών και δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο.
w Καθιερώθηκε σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τον ΕΦΕΤ το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων για τους
μαθητές των δημοτικών σχολείων, το
οποίο το 2017 επεκτείνεται σε 11 εκατομμύρια γεύματα και θα καλύψει την ανάγκη
για 70.000 μαθητές.

Για τoν Πολιτισμό
w Νομοθετήθηκε η μειωμένη κατά 50% τιμή εισιτηρίου
στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία της χώρας
κατά τους χειμερινούς μήνες, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επίσκεψη των Ελλήνων πολιτών σε αρχαιολογικούς
προορισμούς και να ενισχυθεί ο χειμερινός τουρισμός.
w Διευρύνθηκαν σημαντικά οι κατηγορίες δικαιούχων ελευθέρας εισόδου σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία,
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ανέργους, συνταξιούχους, καθώς και τους δικαιούχους κάρτας αλληλεγγύης.
w Ολοκληρώθηκαν τα έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του ΕΣΠΑ 2007-2013,
με απορροφητικότητα πόρων της τάξης του 98%.
w Πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις έκτακτου προσωπικού
φύλαξης, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία χώρων και
μουσείων με διευρυμένο ωράριο τους θερινούς μήνες.
w Διευθετήθηκαν οι εκκρεμότητες λειτουργίας του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών, το οποίο εντάχθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο. Στις εγκαταστάσεις του Μεγάρου πλέον στεγάζονται η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Καμεράτα και το
Θεατρικό Μουσείο.
w Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
w Τέθηκε σε λειτουργία το Εθνικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).
w Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
προχώρησε στον εξορθολογισμό των τιμών εισόδου σε
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και στη θέσπιση
ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Αποτέλεσμα της νέας πολιτικής
ήταν η κατακόρυφη αύξηση των εσόδων κατά 55%.

Για το πολιτικό σύστημα,
τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση
w Ψηφίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ως εκλογικό σύστημα η απλή αναλογική.
w Κατοχυρώθηκε το 15% των προσλήψεων στο δημόσιο μέσω του συστήματος του ΑΣΕΠ, να
καλύπτεται από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και από μέλη οικογενειών (γονείς, αδέλφια, σύζυγοι, τέκνα) ανθρώπων με αναπηρία.
w Επιτεύχθηκε με την ψήφιση του νόμου 4369/2015 η αποκομματικοποίηση του Δημόσιου
Τομέα μέσω της σύστασης του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, για την
κάλυψη θέσεων αυξημένης διοικητικής ευθύνης όλων των δημόσιων φορέων με την ευθύνη του ΑΣΕΠ.
w Θεσπίστηκε Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, για την καλύτερη και διαφανέστερη αξιοποίηση
του στελεχικού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
w Διορίσθηκαν οι επιτυχόντες μη διορισταίοι του ΑΣΕΠ του 1998.
w Κατανεμήθηκαν οι επιτυχόντες διαγωνισμών ΑΣΕΠ της περιόδου των μνημονίων.
w Αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας των εργαζομένων το διάστημα που είχαν τεθεί σε
διαθεσιμότητα.
w Θεσπίστηκε αντικειμενικό σύστημα επιλογής Προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση, καταργώντας την πελατειακή πρακτική του παρελθόντος.
w Καταργήθηκαν οι εργολαβικές συμβάσεις στο δημόσιο.
w Σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση σχεδιάστηκε και εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ σειρά έργων,
που θα δημιουργήσουν τις διοικητικές και υλικοτεχνικές προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
w Διασφαλίστηκε η έγκαιρη εκταμίευση του συνόλου των πιστώσεων προς του Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρασχέθηκε ουσιαστική
στήριξη τις κοινωνικές
δομές των Ο.Τ.Α.,
διασφαλίζοντας τη
συνέχιση της
λειτουργίας τους
w Παρασχέθηκε ουσιαστική στήριξη στις κοινωνικές δομές των Ο.Τ.Α., διασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
w Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε κατά 13.000 – 14.000 ο αριθμός των παιδιών
που μπαίνουν σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
w Διευρύνθηκε η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. να προχωρούν σε μείωση ή και πλήρη απαλλαγή από
τα δημοτικά τέλη και φόρους, για περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες.

Για τα ΜΜΕ και την
Ψηφιακή Πολιτική
w Επαναλειτούργησε η ΕΡΤ.
w Ψηφίστηκε ο νόμος 4339/2015 για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης.
w Λήφθηκαν μέτρα για την είσπραξη οφειλών από το τέλος χρήσης συχνοτήτων και από το 20% επί των εσόδων των τηλεοπτικών διαφημίσεων.
w Καθιερώθηκε εποπτεία των διαφημιστικών δαπανών των φορέων του
δημοσίου.
w Συστάθηκε το Μητρώο on-line media.

Για το Περιβάλλον
και την Ενέργεια
w Ακυρώθηκε με τον Ν.4389/2016 ο μνημονιακός νόμος που αποσκοπούσε στη
συρρίκνωση της ΔΕΗ, με την πώληση του 30% της Επιχείρησης. Αντικαταστάθηκε με τη θεσμοθέτηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ και η πρώτη δημοπρασία έγινε τον Οκτώβριο του 2016.
w Αποτράπηκε η εκχώρηση του εθνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαχείρισή του παραμένει στον έλεγχο του δημοσίου, με τη νομοθετική κατοχύρωση του 51% του ΑΔΜΗΕ στο ελληνικό δημόσιο.
w Με νομοθετική ρύθμιση εξαιρέθηκαν παράλιες εκτάσεις στο Κερατσίνι και τη
Δραπετσώνα από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και παραχωρήθηκαν στους
ομώνυμους Δήμους, για αξιοποίηση.
w Προωθήθηκε νομοθετική παρέμβαση για τη βιωσιμότητα του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση.
w Ξεκίνησε η κατασκευή του αγωγού TAP, με όρους βελτιωμένους για το δημόσιο
συμφέρον, στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδιασμού ενεργειακών έργων.
w Καταργήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο.
w Προωθείται χωρίς καθυστέρηση η κτηματογράφηση της χώρας μέσα από το
πρόγραμμα «ΚΤΙΜΑ_16».

Ψηφίστηκε ο νόμος
4339/2015 για την
αδειοδότηση των
ψηφιακών τηλεοπτικών
μέσων ενημέρωσης

w 150 Δήμοι της χώρας ενισχύθηκαν με 9 εκ. ευρώ, από το Πράσινο Ταμείο,
οργανισμό εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ενέργειας.
w Θεσμοθετήθηκε νέο νομικό πλαίσιο για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια, τον έλεγχό τους και τη βιωσιμότητά τους.
w Ολοκληρώθηκαν το Εθνικό και τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων.

Για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου
και του πρωτογενούς τομέα
w Διασφαλίστηκε η βιωσιμότητα του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος και η δυνατότητα καταβολής συντάξεων
στους αγρότες.

w Ψηφίστηκε ο νόμος για τις Βοσκήσιμες Γαίες, για την ορθή
αποτύπωση και την ορθολογική χρήση τους και την ελαχιστοποίηση κινδύνων για επιβολή προστίμων.

w Θεσμοθετήθηκε ως ελάχιστη βάση υπολογισμού η Εθνική
Σύνταξη που, μαζί με την ανταποδοτική, δημιουργεί για
πρώτη φορά, προϋποθέσεις αξιοπρεπούς συνταξιοδότησης για όλους τους αγρότες.

w Δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης χρεών στη ΔΕΗ, με 36 δόσεις για όλα τα παλιά και νέα χρέη, χωρίς προκαταβολή
και με επιπλέον ευνοϊκό καθεστώς εκπτώσεων για αρκετές κατηγορίες και αγροτών.

w Καθιερώθηκαν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για
τη μέγιστη πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών που
ξεπερνά το 95%.

w Υλοποιήθηκαν προγράμματα εξωστρέφειας για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων.

w Για πρώτη φορά καταβλήθηκαν έγκαιρα οι πληρωμές και
οι ενισχύσεις χωρίς πρόστιμα και καταλογισμούς. Καταβλήθηκαν μέσα στον ίδιο χρόνο οι αποζημιώσεις του
ΕΛΓΑ.
w Καθιερώθηκε το εργόσημο για τους παράτυπα διαμένοντες
μετανάστες εργάτες γης.
w Αντιμετωπίστηκε η υφιστάμενη απαξιωμένη και νοσηρή
κατάσταση στους συνεταιρισμούς, με νέο νομοθετικό
πλαίσιο για τη λειτουργία του συνεργατισμού.
w Υλοποιήθηκε η Κάρτα του Αγρότη, για χαμηλότοκη χρηματοδότηση των αγροτικών εργασιών και διασφάλιση της
σχετικής ρευστότητας.

w Προωθήθηκαν προγράμματα στήριξης για τη νησιωτική
πολιτική, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα ορεινών
και μειονεκτικών περιοχών, με έμφαση στην κτηνοτροφία.
w Συγκροτήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Αγροτικής Πολιτικής, για
την υλοποίηση πολιτικής και τη χάραξη συνολικής στρατηγικής στον αγροτικό τομέα, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων Οργανισμών, Επαγγελματικών και Επιστημονικών
Φορέων, Διοικητικών Υπηρεσιών και του αγροτικού κόσμου.

Διασφαλίστηκε
η βιωσιμότητα
του δημόσιου
ασφαλιστικού
συστήματος
και η δυνατότητα
καταβολής συντάξεων
στους αγρότες

Για τις μεταφορές,
τις υποδομές και τα δίκτυα
w Κατοχυρώθηκε με προστασία του δημοσίου συμφέροντος, η συμφωνία δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων λειτουργικής παράδοσης όλων των έργων
αυτοκινητοδρόμων της χώρας. Μέχρι τον Μάρτιο 2017 ολοκληρώνονται τα
4 μεγάλα έργα παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων, η Ιόνια Οδός, η Ολυμπία
Οδός, ο Ε65 και ο αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί.
w Παραδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη σε πλήρη ανάπτυξη, ο Μορέας, ο
πρώτος αυτοκινητόδρομος που κατασκευάστηκε με σύμβαση παραχώρησης.
w Επανεκκίνησαν τα έργα για το μετρό Θεσσαλονίκης.
w Διατηρήθηκε σταθερή η τιμή της κάρτας απεριορίστων διαδρομών και παγιώθηκε το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων στα δημόσια μέσα
μαζικής μεταφοράς.

Για τη Ναυτιλία
και τη Νησιωτική Πολιτική
w Προστέθηκαν νέα λιμάνια προσέγγισης και αυξήθηκαν τα δρομολόγια των
επιδοτούμενων γραμμών δημοσίου συμφέροντος, με βάση τις μεταφορικές ανάγκες των νησιών και τις προτάσεις των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
w Προσαρμόστηκαν, με βάση τα πραγματικά δεδομένα, οι τιμές των εισιτηρίων για τις γραμμές δημοσίου συμφέροντος. Η προσαρμογή αυτή οδήγησε
σε μείωση κατά 2,6% για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.
w Μειώθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων με την κατάργηση του επίναυλου (3%),
τον οποίο η Αριστερά είχε καταγγείλει και καταψηφίσει από τη θεσμοθέτησή του με το νόμο 2932/01 χαρακτηρίζοντάς τον ως «χαράτσι», που
έπληττε κυρίως τους νησιώτες, ως τακτικούς επιβάτες των πλοίων της
ακτοπλοΐας.
w Επεκτάθηκε η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης έκπτωσης σε Φοιτητές
και Σπουδαστές σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Διατηρήθηκε σταθερή η τιμή
της κάρτας απεριορίστων
διαδρομών και παγιώθηκε το
μέτρο της δωρεάν
μετακίνησης των ανέργων
στα δημόσια μέσα
μαζικής μεταφοράς

w Λίγες ημέρες πριν την πρωτοχρονιά του 2016 έγινε δυνατή η καταβολή
δεδουλευμένων στους απλήρωτους ναυτικούς της ΝΕΛ.
w Αυξήθηκε το βοήθημα Χριστουγέννων από 300 ευρώ σε 350 ευρώ για
τους άγαμους και από 350 ευρώ σε 400 ευρώ για τους έγγαμους ναυτικούς, ενώ αυξήθηκαν και οι δικαιούχοι.
w Παραχωρήθηκαν στην αυτοδιοίκηση οι χώροι που ανήκουν στις χερσαίες
ζώνες λιμένων και δε χρησιμοποιούνται ή δε σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη λιμενικών δραστηριοτήτων. Ήδη προχωρούν οι
διαδικασίες για την απόδοση του θαλάσσιου μετώπου του λιμένα της Πάτρας στο Δήμο, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες έχουν ξεκινήσει στην Ηγουμενίτσα και την Ελευσίνα.

Για τη Δικαιοσύνη, τη Διαφάνεια
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
w Θεσπίστηκε νέο Σύμφωνο Συμβίωσης, με επέκταση στα ομόφυλα ζευγάρια.
w Ενισχύθηκε η αντιρατσιστική νομοθεσία και η νομοθεσία κατά των διακρίσεων.
w Συγκροτήθηκε Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής κατά του ρατσισμού.
w Καθιερώθηκε Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
w Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές, για τις οποίες η Ελλάδα είχε καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
w Καταργήθηκαν οι φυλακές τύπου Γ' και ο εγκλεισμός των ανηλίκων δραστών περιορίστηκε
στα πολύ σοβαρά εγκλήματα.
w Ενισχύθηκε η απεξάρτηση στις φυλακές, με τη λειτουργία Μονάδας Απεξάρτησης «ΚΕΘΕΑΠρομηθέας» στη φυλακή Διαβατών και την ενίσχυση του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών.
w Θεσπίστηκε σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης με «βραχιολάκι». Η πιλοτική λειτουργία του
θα συνεχιστεί για 18 επιπλέον μήνες.
w Τροποποιήθηκε ο κώδικας απαλλοτριώσεων και θεσπίστηκε ταχύτερη διαδικασία διεκπεραίωσης των σχετικών υποθέσεων, ώστε να επιταχυνθούν μεγάλα έργα υποδομής της χώρας.
w Βελτιώθηκε η έννομη προστασία στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων, με τη δημιουργία
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Συγκροτήθηκε Εθνικό
Συμβούλιο κατά του
Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας,
για τη διαμόρφωση
εθνικής στρατηγικής
κατά του ρατσισμού
w Η Επιτροπή της Βουλής για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων
ενισχύθηκε με δικαστικούς λειτουργούς, για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αμεροληψίας.
w Απαγορεύτηκε στα πολιτικά πρόσωπα να κατέχουν μετοχές oﬀshore εταιρειών.

w Συστάθηκε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

w Προχωρά η διερεύνηση σκανδάλων που είχαν μπει στο συρτάρι επί σειρά ετών. (Εξοπλιστικά,
ΑΤΕ, ΠΑΝΓΑΙΑ, ΤΑΙΠΕΔ, δάνεια κομμάτων, κατευθυνόμενη κρατική διαφήμιση από τη ΔΕΗ
και το ΚΕΕΛΠΝΟ, τα σκάνδαλα του ΙΚΑ, δάνεια ΜΜΕ).

w Καθιερώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και η διασταύρωση των στοιχείων με τις φορολογικές δηλώσεις.

w Αναμορφώνεται πλήρως το σύστημα και οι διαδικασίες των Δημοσίων Συμβάσεων, με διαφανείς όρους στα Δημόσια Έργα, καθώς και το σύστημα προμηθειών υγείας.

Για την ανθρωπιστική
διαχείριση του Προσφυγικού
w Στην Ελλάδα φιλοξενούμε σήμερα περίπου 60.000 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων
οι 12.000 περίπου είναι στα νησιά.
w Οι ελληνικές αρχές διαχειρίστηκαν τις πρωτοφανείς προσφυγικές ροές στη χώρα δημιουργώντας το συντομότερο δυνατό δομές φιλοξενίας και καταργώντας τους χώρους, όπου πρόσφυγες
και μετανάστες έβρισκαν πρόχειρο κατάλυμα.
w Δημιουργήθηκαν σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, οι απαραίτητες δομές φιλοξενίας με
κατάργηση των αυτοσχέδιων χώρων διαμονής και προχωρά η αναβάθμιση των κρατικών
δομών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
w Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προ-καταγραφής προσφύγων και μεταναστών σε μόλις δύο
μήνες, με προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες και ευπαθείς περιπτώσεις.
w Ενισχύθηκε η Υπηρεσία Ασύλου και προχωρά η εξέταση των αιτήσεων ασύλου σε εξατομικευμένη βάση και σύμφωνα με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διασφαλίζεται το δικαίωμα στην
εκπαίδευση των παιδιών των
προσφύγων - πρόσβαση στην
εκπαίδευση όλων των ανηλίκων
που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας

w Για τα ασυνόδευτα παιδιά λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα 47 ξενώνες φιλοξενίας με 1.191 θέσεις συνολικά. Επίσης δημιουργήθηκαν ασφαλείς ζώνες (safe zones) μέσα σε κέντρα φιλοξενίας.
w Υλοποιούνται προγράμματα για την υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη των προσφύγων και
τον εμβολιασμό των παιδιών που διαμένουν σε κέντρα και άλλους χώρους φιλοξενίας.
w Διασφαλίζεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων - πρόσβαση στην
εκπαίδευση όλων των ανηλίκων που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας.

Η σελίδα έχει γυρίσει.
Προχωράμε μαζί.

#proxoramemazi

